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ВСТУП 

 
Дані методичні вказівки призначені для студентів факультету ТКС денної 

та заочної форм навчання, при вивченні дисципліни "Системи комутації в 
електрозв'язку" (модуль 4.1). Головною метою цього модуля є вивчення основ 
проектування телекомунікаційних мереж на базі цифрових систем комутації. 
Телекомунікаційні системи та мережі розглядаються, як система масового 
обслуговування, і весь навчальний час відводиться вивченню основного 
інструменту розрахунку телекомунікаційних систем – теорії систем розподілу 
інформації. 

Модуль 4.1 дисципліни СКЕЗ базується на матеріалах попередніх 
модулів – 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 та буде корисним при вивченні дисциплін, які 
читаються кафедрами ТКС, BOЛЗ, МЗ, а також при дипломному проектуванні. 
Курс складається з лекційного матеріалу, 8-ми лабораторних робіт курсової 
роботи та самостійної  роботи студентів. Модульний контроль – іспит. 

Лекційний матеріал складається з 2-х розділів: 
1. Основи теорії систем розподілу інформації. 
2. Методика проектування телефонних мереж загального користування та 

мультисервісних мереж. 
Робота над матеріалом курсу передбачає вивчення конспекту лекцій, 

рекомендованої літератури, виконання циклу лабораторних робіт курсової та 
самостійної роботи. Кожна лабораторна робота включає: 

1. Ключові положення, які містять необхідні відомості і пояснення, як 
для виконання даної лабораторної, так і для виконання відповідного розділу 
самостійної роботи. 

2. Домашнє завдання, яке виконується студентами при підготовці до 
лабораторної роботи. 

3. Зміст лабораторної роботи. 
4. Зміст звіту.  
5. Порядок виконання лабораторної роботи. 
Варіанти виконання домашніх завдань лабораторних робіт і варіанти 

виконання самостійної роботи складаються з двох цифр (умовно Д – десяток і О 
– одиниця), які задаються викладачем або відповідають двом останнім цифрам 
залікової книжки. 

Після виконання кожної лабораторної роботи, виконується відповідний 
розділ самостійної роботи. 
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СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО МОДУЛЯ 4.1 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ СКЕЗ 

 

Заняття 

Змістовий модуль 
Лекції 
(год.) 

прак-
тичні 

лабо 
ратор-
ні 

Самос
тійна 
робот
а 

Індиві
дуаль-
на ро-
бота 

Модуль 4.1: Проектування телекоммунікаційних мереж 

Навчальний час: лк – 16 г., лб – 16 г., СРС – 8 г. 
4.1.1. Основи теорії систем розподілу 

інформації 
8 – 6 –  

4.1.2. Методика проектування  теле-
фонних мереж загального 

користувачня та  мультисервісних 

мереж 

8 – 10 8  

Разом 16 – 16 8  
 
Зміст змістових модулів (лекційних годин) 

 
Змістовий модуль 4.1.1. Основи теорії розподілу інформації (8 год.) 

Телекомунікаційні мережі та системи – як системи масового 
обслуговування.  Головні визначення теорії систем розподілу інформації: потік 
викликів, дисципліна обслуговування, структури пучків ліній та комутаційних 
систем, характеристики якості обслуговування.  

Потоки викликів – як випадковий процес. Властивості і характеристики 
потоків викликів. Найпростіший потік. Розподіл Пуассона. Поняття 
телефонного навантаження та їхній розрахунок. 

Задачі аналізу телекомунікаційних мереж і систем. Базова модель 
системи масового обслуговування за Кендалом. Мережі Петрі – як інструмент 
для описування та дослідження динамічних систем. 

Аналітичні методи в теорії телетрафіка. Марковські моделі для 
дослідження пропускної спроможності телекомунікаційної системи. 

 
Змістовий модуль 4.1.2. Методика проектування телефонних мереж 

загального користування та мультисервісних мереж.  (8 год.) 

Прогнозування абонентського телефонного навантаження для 
проектованої цифрової системи комутації. Розподіл навантаження  між 
станціями аналого-цифрової мережі, коефіцієнти тяжіння. Баланс навантажень 
на мережі. Розрахунок навантаження на з'єднувальні лінії. 

Методи розрахунків телекомунікаційних систем. Розрахунки необхідної 
кількості каналів в умовах Пуассонівського та рекурентного потоків викликів. Виз-
начення ємності пучків з'єднувальних ліній. Визначення об'єму обладнання ЦСК. 
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Методика проектування мультисервісних мереж. Класифікація та 
параметризація мультимедійного трафіка. Параметри якості обслуговування 
мультимедійного трафіка. Скупченість мультисервісного навантаження. 
Розрахунки телекомунікаційних при обслуговуванні потоків викликів, які 
мають непуассоновські закони розподілу. 

 
Перелік лабораторних робіт модуля 4.1 

 

№ п/п Тема Годин 

1 ЛР № 71. Аналіз побудови МТМ 2 
2 ЛР № 72. Розробка структурної схеми МТМ з  

впровадженням ЦСК "Квант-Е". 
2 

3 ЛР № 73. Розрахунок інтенсивностей абонентських 
навантажень на телефонній мережі 

2 

4 ЛР № 74. Розрахунок міжстанційних навантажень 2 
5 ЛР № 75. Розрахунок кількості ЗЛ та групових трактів 2 
6 ЛР № 76. Розробка функціональної схеми ОПС (ПС) 2 
7 ЛР № 77. Системи сигналізації та аналіз роботи ЦСК при 

міжстанційних з'єднаннях на МТМ 
2 

8 ЛР №78. Організація вузлів IPOP при ЦСК. Організація 
вузлів інтелектуальних послуг SSP.  

2 

 Усього: 16 
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 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА КЕРІВНИЦТВА  

ДО ЛАБОРАТОРНИХ  РОБІТ 

 
 Лабораторна робота № 71 

АНАЛІЗ ПОБУДОВИ МТМ 

 
1. Мета роботи 

 
Вивчення побудови структурних схем МТМ, принципів нумерації 

абонентських ліній, організації міжстанційного зв'язку, зв'язку з АМТС та ВСС. 
 

2. Ключові положення 

 
Міська телефонна мережа (МТМ) – це сукупність комутаційного 

обладнання, лінійно-кабельних споруд і кінцевих абонентських пристроїв 
(телефонних апаратів – ТА), яка призначена для забезпечення телефонним 
зв'язком абонентів міста. 

ТА підключаються до автоматичних телефонних станцій (АТС) за 
допомогою абонентських ліній (АЛ). Кожному абоненту МТМ привласнюється 
певний абонентський номер. Сукупність номерів усіх абонентів міста 
називають нумерацією МТМ. Значність нумерації МТМ, тобто кількість цифр у 
номері, залежить від загальної ємності МТМ. 

На МТМ використовуються, крім абонентських номерів, скорочені (дво-, 
три і чотиризначні) номери, що привласнені різним спецслужбам. Номери всіх 
спецслужб звичайно починаються з цифри 0, тому 0 не може бути першою 
цифрою абонентських номерів. Абонентські номери не повинні починатися 
також з цифри 8, яка є індексом виходу на автоматичну міжміську телефонну 
станцію (АМТС), яка забезпечує міжміський зв'язок. 

МТМ може бути побудована на базі обладнання однієї АТС, що буде 
обслуговувати всіх абонентів міста. У цьому випадку МТМ називається 
нерайонованою. 

Ємність такої мережі теоретично не перевищує 10000 номерів і 
абонентський номер має структуру: ТСДО. 

В АТС можуть включатися підстанції (ПС) і відомчі АТС (ВАТС).   
Підстанцією називається частина комутаційного обладнання основної 

станції, винесена за межі АТС і розташоване в безпосередній близькості від до-
сить значної групи абонентів (близько 1000). Застосування ПС дозволяє скоро-
тити витрати на абонентській лінії (АЛ) за рахунок зменшення їхньої довжини. 
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ПС зв'язується з АТС трьома пучками з’єднувальних ліній (ЗЛ) однобічної дії: 
два пучки (вихідний і вхідний) для місцевого зв'язку й один пучок з’єднувальних 
ліній міжміських (ЗЛМ) для вхідного міжміського зв'язку. Всі види з'єднань 
абонентів ПС (взаємний зв'язок включно) здійснюються через опорну АТС.  

У великих містах територію міста поділяють на райони, кожен з яких 
обслуговує окрема районна АТС (РАТС). Така мережа є районованою. При 
п'ятизначній нумерації ємність мережі не може перевищувати 80000 номерів. 
Кожної РАТС привласнюється однозначний код і абонентський номер  має 
структуру: КТСДО. Цифрою коду К не можуть бути  0 та 8, тобто число РАТС 
на такій мережі не може бути більше 8. 

РАТС з'єднується одна з одною за принципом «кожна з кожною» двома 
пучками ЗЛ однобічної дії. Проводовість і тип ЗЛ залежать від відстані між 
РАТС. При відстані менше 1,5 км використовуються трипроводові фізичні ЗЛ 
(ФЗЛ); при відстані більше 1,5 км, але практично менше 8 км ( км 8км 5,1 ≤≤ l  ) 
– двопроводові ФЗЛ; при відстані між РАТС більше 8 км використовуються 
цифрові ЗЛ із застосуванням цифрових систем передач (ЦСП). 

Для виходу абонентів МТМ на міжміську мережу служать автоматичні 
міжміські телефонні станції (АМТС). Зв'язок АМТС із РАТС МТМ 
здійснюється двома пучками ЗЛ: замовно-з’єднувальними лініями (ЗЗЛ – від 
РАТС до АМТС) і з’єднувальними лініями міжміськими (ЗЛМ – від АМТС до 
РАТС). 

ЗЗЛ і ЗЛМ можуть бути фізичними трипроводовими або цифровими. 
ЗЗЛ включаються на РАТС у поле ступеня  I ГП. Вхідне з'єднання від 

АМТС здійснюється по ЗЛМ, що включаються в ступінь групового пошуку 
міжміського (ГПМ). 

На районованих МТМ зв'язок зі спецслужбами здійснюється через вузол 
спецслужб (ВСС). Спецслужбами називають установи, виклик яких 
виконується набиранням скороченого номера, що починається з цифри 0. ВСС, 
як правило, установлюється на одній з РАТС МТМ. 

Від усіх  РАТС до ВСС організуються пучки однобічної дії (ЗЛ), тип і 
проводовість яких така сама,  як і до РАТС, на який він розміщений. Якщо ВСС 
побудований на цифровому обладнанні, то ЗЛ до нього повинні бути цифро-
вими, а на аналогових РАТС установлюються ЦСП. У цьому випадку можлива 
побудова Coll-центру з вхідним і вихідним зв'язком й організацією з'єднання з 
АМТС. 
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3. Контрольні питання 

 

3.1. Яка мережа називається районованою? 
3.2. Чому дорівнює найбільше число РАТС на МТМ з п'ятизначною 

нумерацією і чому? 
3.3. Від чого залежить значність нумерації на МТМ? Яка структура 

абонентського номера при п'ятизначній нумерації? 
3.4. Як організується міжстанційний зв'язок на МТМ із п'ятизначною 

нумерацією? 
3.6. Від чого залежить тип ЗЛ між РАТС? 
3.7. З якою метою на МТМ використовується ВСС? 
3.8. Призначення ЗЗЛ і ЗЛМ при зв'язку РАТС з АМТС? 
3.9. Назвіть призначення підстанції. Як організується зв'язок РАТС із 

включеною в неї ПС? 
 

4. Домашнє завдання 

 

4.1. Використовуючи літературу [1] вивчіть принципи побудови МТМ. 
4.2. Дайте письмово відповіді на контрольні питання. 
4.3. Накресліть, відповідно до заданих вихідних даних, структурну схему 

МТМ. На схемі зазначте: 
– місце розташування РАТС, ПС, ВСС і АМТС; 
– тип і спрямованість міжстанційних ЗЛ, тип використовуваних 
систем передач; 

– ємність РАТС, ПС, тип обладнання, нумерацію АЛ. 
4.4. Дати нумерацію АЛ РАТС-5, ємність якої 8748 абонентів, за умови, 

що на МТМ використовується п'ятизначна нумерація. Вказати 
абонентський номер абонента з порядковим номером 1245. 

 
5. Зміст лабораторної роботи 

 

5.1. З огляду на відстань вибрати типи ЗЛ й організувати міжстанційні 
зв'язки на заданій МТМ. 

5.2. Дати нумерацію АЛ РАТС, ПС з урахуванням заданих ємностей 
станцій мережі. 

 

6. Зміст звіту 

 

6.1. Домашнє завдання. 
6.2. Структурна схема МТМ, отримана в результаті виконання роботи. 
6.3. Висновки. 
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7. Порядок виконання лабораторної роботи на комп'ютері 
 

7.1. Включити комп'ютер і вибрати програму СКЕС-3. Увести дані: ім’я, 
прізвище, факультет, курс, групу і зареєструватися. 

7.2. Запустити програму ЛР № 71.  
Після запуску програми ЛР № 71 на екрані з'явиться вікно, яке 
складається з: 

– робочого поля з комутаційним обладнанням, що використовується на 
заданій МТМ; 

– поля «Вхідні дані» з комірками Д і О та кнопками “Підтвердити дані” і 
“Змінити дані”; 

– поля “Меню”; 
– поля “Методичні вказівки”; 
– комірка “Ваша відмітка”; 
– кнопок: “Продовжити”, “Вихід” (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Структурна схема існуючої телефонної мережі (крок 1) 
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7.3. Робота виконується в наступній послідовності: 
1. У полі «Вхідні дані» уводяться значення в  комірки Д і О (номер 
варіанта) та кнопкою «Підтвердити дані» підтверджується уведення. 

2. Відповідно до уведеного варіанта у вікні з'являються: 
– на робочому полі – коди РАТС, їх номерна ємність і тип обладнання; 
– у полі «Вхідні данні» – відстані між станціями мережі; 
– у полі “Меню” – типи ЗЛ між станціями; 
– у полі “Методичні вказівки” –  вказівки до виконання завдання, які 
необхідно уважно прочитати (рис. 2). 

3. З огляду на міжстанційні відстані вибрати типи ЗЛ та організувати 
зв'язок між станціями. Для цього “мишею” позначається: 

– АТС від якої буде проводитися ЗЛ; 
– АТС до якої проводиться ЗЛ; 
– ЗЛ у полі «Меню», за допомогою якої організується зв'язок між 
зазначеними АТС; 

– Кнопка «Провести ЗЛ». 

 
Рисунок 2 – Структурна схема існуючої телефонної мережі (крок 2) 
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У залежності від правильності вибору типу ЗЛ вам виставляється оцінка 
за  стобальною системою. За кожен неправильний вибір віднімається 2 бали. 

7.4. Після закінчення правильної побудови структурної схеми МТМ, у 
полі «Меню» з'являються комірки для визначення нумерації АЛ станцій 
мережі. У полі «Методичні вказівки» – методичні вказівки для виконання цього 
етапу роботи (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структурна схема існуючої телефонної мережі (крок 3) 

 
7.5. Нумерація АЛ уводиться в комірки для всіх станцій відповідно до 

зазначеної ємності і натискається кнопка «Увести нумерацію». При правиль-
ному уведенні нумерації вона з'являється на схемі мережі, при невірному 
уведенні віднімаються бали з загальної оцінки й уведення необхідно повторити. 

Примітка. Нумерація АЛ РАТС починається з К1111, де К – код РАТС 
(рис. 4). 

7.6. Отримана структурна схема МТМ (рис. 5) повинна бути наведена у 
звіті. Оцінка, отримана за результатами виконання роботи, враховується при 
захисті ЛР. 

7.7. Після закінчення роботи натиснути кнопку «Продовжити» («Вихід») 
і виключити комп'ютер. 
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Рисунок 4 – Структурна схема існуючої телефонної мережі (крок 4) 

 
Рисунок 5 – Структурна схема існуючої телефонної мережі 
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Лабораторна робота № 72 

РОЗРОБКА СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ МТМ  

З ВПРОВАДЖЕННЯМ ЦСК «КВАНТ-Е» 
 
1. Мета роботи 
 
Вивчення принципів реконструкції і розвитку МТМ з використанням 

цифрових систем комутації і передачі, аналіз організації взаємодії аналогових 
РАТС  з обладнанням  ЦСК. 

 
2. Ключові положення 

 
Метою реконструкції і розвитку МТМ повинно бути: поліпшення 

технічного стану телефонної  мережі; впровадження сучасних послуг зв'язку, 
що мають споживчий попит.  

На цифровій мережі обладнання ЦСК, яка виконує функції РАТС, 
називають опорними станціями – ОПС. Якщо обладнання ЦСК, крім функцій 
РАТС, виконує функції транзитних вузлів комутації, то це обладнання 
називають опорно-транзитними станціями – ОПТС. Головною функціональною 
складовою ОПС (чи ОПТС) є так зване опорне обладнання (ОпО) ЦСК (Host). 

Виносні абонентські модулі (ВАМ) доцільно використовувати в 
мікрорайонах міста з низькою щільністю населення. Застосування ВАМ 
дозволяє зменшити довжину АЛ. Виносні комутаційні модулі (ВКМ) доцільно 
установлювати як ОПС. Співвідношення між ємностями ОпО і виносами 
(ВКМ) може бути будь-яким. 

Таксофони, що включаються в обладнання ЦСК, є універсальними, тобто 
мають вихідний і вхідний місцевий зв'язок, а також вихідний і вхідний міжмісь-
кий зв'язок. Таксофони мають абонентські номери, які входять в номерну 
ємність ОПТС  (ОПС) на відміну від таксофонів, включених в аналогові РАТС 
(на аналогових РАТС таксофони не входять в номерну ємність станції). 

Принципи впровадження ЦСК 
1. Цифрове комутаційне обладнання на МТМ, як правило, впроваджують 

«методом накладеної мережі». Цей метод припускає, що цифрова й аналогова 
телефонні мережі обслуговують єдину територію. З'єднання між абонентами, 
включеними у цифрові станції, обслуговуються цифровою мережею, з'єднання 
між абонентами аналогових АТС завжди обслуговуються аналоговою частиною 
мережі, а з'єднання між абонентами цифрових і аналогових станцій – повинні 
мати  один перехід від цифрової частини мережі до аналогової, і не більше двох 
у зворотному напрямку. 

2. Число типів ЦСК для однієї МТМ повинно бути мінімальним (один чи два). 
3. Цифрові ОПТС  поєднують функції вузлів вхідних сполучень (ВВС), 

вузлів вхідних сполучень міжміських (ВВСМ), у тому числі і на МТМ без 
вузлоутворення, і їх доцільно виділяти в окремий район, ємність якого може 
перевищувати звичайну стотисячну межу. 
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4. Стики ЦСК з аналоговою частиною МТМ бажано виконувати ЦЗЛ з 
установкою  ЦСП на аналогових станціях. 

5. Цифрове обладнання установлюється, як правило, у приміщеннях 
існуючих АТС, тому що в цих будинках є вільні площі і підведені всі 
комунікації, що дозволяє заощаджувати значні кошти при реконструкції і 
розвитку мережі. 

6. Впроваджені ЦСК повинні забезпечувати можливість надання 
користувачу послуг ЦМІО (цифрової мережі з інтеграцією обслуговування). 

Технічно грамотно побудована цифрова мережа дозволяє більш 
ефективно використовувати з’єднувальні лінії: середній коефіцієнт 
використання каналу – 0,8...0,9η = , у той час як цей самий показник на 
аналоговій мережі не перевищує величини 0,5...0,6η = . 

Високе використання ЗЛ на цифровій мережі обумовлено: 
– організацією повнодоступного включення на ЦСК; 
– використанням ЗЛ двосторонньої дії; 
– використанням обхідних напрямів; 
– динамічним керуванням мережею, за рахунок якого немає відмовлень 
у з'єднанні. 

Впровадження ЦСК і ЦСП на МТМ дозволяє значно збільшити доходи за 
рахунок надання нових послуг і різкого зниження експлуатаційних витрат, 
особливо при централізації технічної експлуатації. 

На МТМ України рекомендуються до впровадження наступні типи ЦСК: 
EWSD, 5ESS, «Квант-Е», 1000Е-10. 

 
3. Контрольні питання 

 

3.1. Назвіть основні принципи реконструкції і розвитку МТМ. 
3.2. Яким методом здійснюється цифровізація МТМ? У чому полягає 

сутність методу? 
3.3. До чого приводить наявність кількох пар переходів від аналогової 

мережі до цифрової (перехід «аналог-цифра») і навпаки (перехід 
«цифра-аналог»)? 

3.4. Які таксофони включаються в обладнання ЦСК? 
3.5. Чому таксофони, що включаються в обладнання ЦСК входять у 

номерну ємність станції, а таксофони, що включаються в аналогові 
РАТС, ні? 

3.6. Яке призначення ВАМ і ВКМ? 
3.7. Як здійснюється зв'язок абонентів ВКМ з АМТС і ВСС? 
3.8. Чим обумовлене високе використання з’єднувальних ліній на цифро-

вій мережі? 
3.9. Які вигоди дає цифровізація МТМ із погляду: 

а) споживача; 
б) оператора мережі? 
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4. Домашнє завдання 
 

4.1. Використовуючи літературу [2, 5, 12] вивчити питання цифровізації 
МТМ. 

4.2. Зобразити структурну схему МТМ, що містить: 
– РАТС типу АТСК-У; 
– РАТС типу АТС ДК; 
– ОПС із ВКМ типу «Квант-Е»; 
– АМТС і ВСС на базі обладнання ЦСК. 
На схемі вказати тип і ємність станцій, нумерацію АЛ, тип з’єднувальних 

ліній. 
4.3. Дайте письмово відповіді на контрольні питання. 
 
5. Зміст лабораторної роботи 
 

5.1. Використовуючи схему телефонної мережі, розроблену в результаті 
виконання ЛР № 71, провести заміну устаткування однієї з АТС ДК 
на устаткування ЦСК «Квант-Е». В ОПС включити ВКМ заданої 
ємності. 

5.2. Указати ємність і нумерацію АЛ на ОПС і ВКМ. 
5.3. Організувати зв'язок ОПС (ВКМ) з аналоговими РАТС, АМТС, ВСС. 
 
6. Зміст звіту 
 

6.1. Домашнє завдання. 
6.2. Схема  МТМ з ОПС і ВКМ на базі ЦСК «Квант-Е», що була отримана 

в результаті виконання роботи. 
6.3. Висновки. 
 
7. Порядок виконання лабораторної роботи 
 

7.1. Включити комп'ютер і вибрати програму СКЕС-3. Виконати пп. 7.1 – 
7.2 ЛР № 71. 

7.2. Відповідно до уведеного варіанта на екрані з'явиться вікно, в полі 
«Меню» якого знаходяться кнопки: “Вибір РАТС для заміни” та 
“Вибір РАТС для розміщення ПС” (рис. 6). 

7.3. Відзначити «мишею» РАТС, що обрана для заміни, і натиснути 
кнопку «Вибір РАТС для заміни”. Аналогічно виконати операції з 
розміщенням ПС (ВКМ). 

7.4. Далі, аналогічно пп. 7.3.1. – 7.3.5. ЛР № 71, побудувати структурну 
схему МТМ (рис. 7, 8). 

7.5. Після закінчення роботи й одержання оцінки натиснути кнопку 
«Продовжити» і виключити комп'ютер. 
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Рисунок 6 – Структурна схема телефонної мережі з проектованою ЦСК (крок 1) 
 

 

Рисунок 7 – Структурна схема телефонної мережі з проектованою ЦСК (крок 2) 
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Рисунок 8 – Структурна схема телефонної мережі з проектованою ЦСК (крок 3)
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Лабораторна робота № 73 

РОЗРАХУНОК ІНТЕНСИВНОСТЕЙ  

АБОНЕНТСЬКИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ТЕЛЕФОННІЙ МЕРЕЖІ 
 
1. Мета роботи 

Вивчення методики прогнозування інтенсивностей абонентських 
навантажень для цифрових і аналогових систем комутації і розрахунок 
інтенсивностей  навантажень на пучки з’єднувальних ліній. 

 
2. Ключові положення 

 

Навантаженням у момент часу t називається випадкова величина, яка 
дорівнює числу зайнятих з’єднувальних пристроїв і  в цей момент часу. 

Вихідними даними для розрахунку абонентських навантажень є 
структурний склад абонентів станції і значення питомих інтенсивностей 
абонентських навантажень. 

До структурного складу абонентів можуть входити до дев'яти категорій і 
джерел навантаження. Категорії відрізняються одна від одної питомими 
інтенсивностями абонентських навантажень, які вони створюють (табл. 1). 

 
 Табл. 1 – Категорії абонентів 

і –  номер категорії Назва абонентських категорій 
1 Абоненти з доступом до ЦМІО 
2 Абоненти з підвищеним навантаженням 
3 Абоненти адміністративно-ділового сектора 
4 Квартирні абоненти 
5 Таксофони 
6 Міжміські телефони 
7 Лінії міжміських переговорних пунктів 
8 Лінії екстрених спецслужб 
9 Лінії інформаційних служб 

 
У конкретну станцію включаються, як правило, абоненти не всіх 

категорій. У даній лабораторній роботі структурний склад ОПС, ВКМ (ПС), 
РАТС включає абонентів трьох категорій: 

1 – абоненти адміністративно-ділового сектора; 
2 – квартирні абоненти; 
3 – таксофони. 
Примітка. На  цифрових станціях таксофони входять у номерну ємність 

станції, тобто мають абонентський номер. Отже, таксофони надають абоненту, 
як вихідній, так і вхідний місцевий і міжміський зв'язок. На аналогових 
станціях таксофони не мають абонентського номера, тобто не входять у 
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номерну ємність і можуть надати користувачу тільки місцевий вихідний 
зв'язок. 

Кожна АЛ і-ї категорії характеризується в годину найбільшого 
навантаження (ГНН) інтенсивностями навантаження місцевого, вихідного, 
вхідного і внутрішньостанційного зв’язку – 

iii
yyy âíâxâ   òà ,  і відповідно 

вихідним і вхідним міжміським навантаженням – àìâõàìâ , yy . Ці параметри 
одержують за результатами вимірів на телефонних мережах. У табл. 2 наведені 
значення інтенсивностей питомих  абонентських навантажень. 

 
 Табл. 2 – Інтенсивності питомих абонентських навантажень 
Категорія абонентів yв, мЕрл yвх, мЕрл yамв, мЕрл yамвх, мЕрл 

1 – адміністративно-
діловий сектор 

30 29 3 2 

2 – квартирний сектор 45 44 5 4 
3 – таксофони 80 25 40 8 

 
Число абонентів і-ї категорії визначається з урахуванням коефіцієнтів Кі, 

що задають частки абонентів і-й категорії в структурному складі станції. У 
даній лабораторній роботі задаються коефіцієнти К2 і К3 – враховуючи частку 
квартирних абонентів і таксофонів відповідно. 

Наприклад: для РАТС типу АТСК-У ємністю N = 8000, К2 = 0,7 і  
К3 = 0,01 структурний склад абонентів буде наступним: 

.8001,08000

,56007,08000

,2400)7,01(8000)1(

33

22

21

=⋅==

=⋅==

=−=−=

NKN

NKN

KNN

 

Для абонентського модуля (АМ) ЦСК типу “Квант-Е” структурний склад 
абонентів при 128AM =N , К2 = 0,7 і К3 = 0,01 визначається таким чином: 

.2011,0128

,897,0128

,37)01,07,01(128)1(

3AM3

2AM2

32AM1

≈⋅==

≈⋅==

≈−−=−−=

KNN

KNN

KKNN

 

З наведених розрахунків видно, що на аналогових РАТС таксофони не 
входять у номерну ємність, а на цифрових входять. 

 
Розрахунок абонентського навантаження для цифрових станцій 

проводиться в наступній послідовності: 
1. Визначається інтенсивність навантажень, створюваних абонентами, 

включеними в один абонентський модуль при місцевому і міжміському 
вихідному і вхідному зв'язку за формулами:  

∑
=

++==
3

1
в3в2в1вв 111

i
i yNyNyNyNY

i
,           (1) 
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∑
=

++==
3

1
вx3вx2вx1вxвx 321

i
i yNyNyNyNY

i
,     (2) 

∑
=

++==
3

1
амв3амв2амв1амвамв 321

i
i yNyNyNyNY

i
,             (3) 

∑
=

++==
3

1
амвх3амвх2амвх1амвхамвх 321

i
i yNyNyNyNY

i
 ,           (4) 

де Ni – число абонентів і-ї категорії в АМ; yi – інтенсивність питомих 
абонентських навантажень і-ї категорії (табл. 2). 

Примітка. При розрахунку значень Yамв и Yамвx – таксофони можна не 
враховувати. 

2. Розраховується інтенсивність навантаження до вузла спецслужб за 
формулою: 

спвсп КYY ⋅=  , 

де Ксп = 0,03 ÷ 0,05 – коефіцієнт, що враховує частку навантаження, яка 
направляється до ВСС. Ксп  залежить від рівня розвитку служб сервісу, 
надаваних абонентам. З урахуванням навантаження до ВСС вихідне 
навантаження АМ дорівнює: 

спвв YYY −=′  . 
Схема розподілу навантаження АМ наведена на рис. 9. 
 

 
Рисунок 9 – Схема розподілення навантаження на АМ 

 
3. Розрахунок навантаження на виході АМ (навантаження на груповий 

тракт АМ-ПКС). 
Навантаження на виході АМ менше навантаження на АЛ через різницю 

тривалості займання ліній на вході і виході АМ. Ця відмінність визначається 
коефіцієнтом q, значення якого залежить від виду зв'язку: 

– для місцевого вихідного зв'язку 

â

ââ
â

t

tt
q

∆−
=  ,         (5) 
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Yамвх 
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Yвх АМ 
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YЗЛМ АМ 
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де t – середня тривалість займання  АЛ; t залежить від частки квартирних 
абонентів 

вснабгсв tttt ++=∆  
де гсt   – час слухання сигналу «готовність станції»;  
     набt  – час набирання номера;  
     nt ⋅= 5,1наб  – при набиранні номера ДКШІ;  
     nt ⋅= 4,0наб  – при тональному номері (DTMF);  
     n – число цифр, що набираються;  
     всt  – час установлення з'єднання (на ЦСК ус 0t ≈ ); 

 
 – для вихідного міжміського зв'язку: 

амв

амвамв
амв

t

tt
q

∆−
=  ,            (6) 

де амвt  – середня тривалість займання  АЛ, залежить від частки квартирних 
абонентів 

вснцгсамв tnttt +⋅+=∆  , 

де нцt  – час набирання  цифри (1,5 с – шлейфове; 0,4 с – тональне набирання);  

n – число цифр номера обумовлене як: 

мнммзон 14119 рррn ⋅+⋅+⋅=  , 
де 1,0;3,0;6,0 мнммзон === ррр  – частки викликів при зоновому, 
міжміському і міжнародному зв'язку відповідно; 
 

– для вхідного місцевого і міжнародного зв'язку значення коефіцієнтів q 
приймаються як такими, що дорівнюють  одиниці: 

;1;1 амвхвх == qq  
 

– для зв'язку з ВСС 

сп

спсп
сп

t

tt
q

∆−
=  ,           (7) 

де с30сп =t  – час довідки; вснабгссп tttt ++=∆ , при цьому n число цифр, що 
набираються, прийняти такими, що дорівнюють  2 чи 3, у залежності від рівня 
розвитку служб сервісу на МТМ. 

З урахуванням розрахованих значень коефіцієнтів q одержуємо 
навантаження на виході АМ: 

ВввАМ
qYY ⋅′= , 

вхвхАМ
YY = , 

амвамвЗЗЛ АМ
qYY ⋅= , 

амвхЗЛМ АМ
YY =  , 
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спспСП АМ
qYY ⋅=  . 

Навантаження на ГТ АМ: 
АМАМАМАМАМ СП ЗЛМ ЗЗЛ вхвАМ ГТ YYYYYY ++++= . 

 
4. Загальне навантаження на ОПС (ПС) дорівнює: 

АМОПС вАМв YnY ⋅= , 

АМОПС вxАМвх YnY ⋅= , 

АМОПС ЗЗЛАМЗЗЛ YnY ⋅= , 

АМОПС ЗЛМАМЗЛМ YnY ⋅=  , 

АМОПС СПАМСП YnY ⋅=  , 

де nАМ – число АМ на ОПС (ПС) 
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Розрахунок навантаження на аналогових РАТС виконується аналогічно, 
з урахуванням того, що таксофони не входять у номерну ємність РАТС і 
повинні враховуватися тільки при розрахунку місцевого вихідного 
навантаження. Розрахунок навантаження обчислюється відразу на повну 
ємність РАТС за формулами: 

321 в3в2в1
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вв yNyNyNyNY

i
ii ++==∑

=

, 

21 вх2вх1
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i
ii +==∑

=

, 

21 амвх2амвх1

2

1
амвхамвх yNyNyNY

i
ii +==∑

=

 . 

Примітка. Значення амвY  і амвхY  на аналогових АТС можна не 
розраховувати. 

Коефіцієнти q розраховуються за формулами (5…7). У цих формулах 
необхідно врахувати, що с5,0вс ≈t  – для аналогових станцій. Значення 
коефіцієнтів qвх і qамвх у даному випадку відмітні від нуля і визначаються за 
формулами: 

амвх

амвхамвх
амвх

вх

вхвх
вх ,

t

tt
q

t

tt
q

∆+
=

∆+
=  , 

де вснцвх tntt +⋅=∆ ; n – число цифр, прийнятих АТС при вхідному з'єднанні; нцt  – 

час прийняття цифри (1,2 с – декадне, 0,4 с – багаточастотне і нуль при СКС). 
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Для декадно-кроковій станції с7вхДК =∆t , а для координатної станції  

с2вхК =∆t . 
Значення середніх тривалостей займань АЛ для заданого в лабораторній 

роботі структурного складу абонентів дорівнюють: с70в =t , с80вх =t , 

с200с,170 амвхамв == tt . 
Усі розрахунки навантажень на станціях мережі зводяться в табл. 3. 
 

 Табл. 3 – Розрахунок навантажень на МТМ 
Код РАТС, ОПС, ПС Yв Yвх Yсп Yззл Yзлм 

ОПС      
ПС-6      
РАТС-2      
РАТС-3      
ПС-20      

 
Після розрахунку перевіряється загальний баланс навантаження на МТМ, 

тобто виконання умови: 
∑ ∑=

z z

YY
zz вхв  , 

де z = 1,…,n – індекс, що приймає номери всіх станцій мережі. 
Якщо умова балансу навантажень не виконується і різниця між сумою 

вхідних і вихідних навантажень мережі менше 10%, то значення 
zвх

Y  

уточнюються помноженням на коефіцієнт ∑ ∑=
z z

YYR
zz вхв . 

За більшої різниці необхідно скорегувати питомі інтенсивності 
навантажень і повторити розрахунки. 

 

3. Контрольні питання 

3.1. Що є вихідними даними для розрахунку абонентського наванта-
ження? 

3.2. Що називається навантаженням? 
3.3. В яких одиницях виміряється навантаження? 
3.4. Які категорії абонентів можуть входити в структурний склад станції? 
3.5. У чому полягає відмінність абонентів різних категорій? 
3.6. Що враховують коефіцієнти q? 
3.7. Як розраховується навантаження до ВСС? 
3.8. У чому відмінність розрахунку навантажень на аналогових станціях 

від розрахунку навантажень на цифрових станціях? 
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4. Домашні завдання 

4.1. Використовуючи літературу [5, 7, 12] і конспект лекцій вивчити 
методику розрахунку навантажень. 

4.2. Письмово відповісти на контрольні питання. 
4.3. Розрахувати абонентське і зовнішнє навантаження для РАТС 

ємністю: )1001000( ⋅+⋅= ОDN  номерів (при значеннях D(О), що 
дорівнюють 0, брати 10) і 01,0,4,0 31 == KK  інші необхідні дані 
обрати самостійно. 

4.4. Розрахувати середнє число набраних цифр при міжміському зв'язку, 
без урахування міжнародного зв'язку, якщо внутрізоновий зв'язок 
складає  

1,0)2( ⋅⋅O  при 4≤O  і 08,0⋅O  при 5≥O . 
4.5. Розрахувати середню тривалість набирання номера для п'яти ( 5≤D  ) 

чи шестизначної нумерації ( 5>D  ) якщо O⋅1,0  абонентів мають ТА 
з тональним набиранням номера. 

4.6. Наведіть схему розподілення  навантаження на АМ. 
 
5. Зміст лабораторної роботи 

5.1. Визначення структурного складу станцій МТМ. 
5.2. Розрахунок абонентських навантажень. 
5.3. Розрахунок коефіцієнтів q. 
5.4. Розрахунок зовнішніх навантажень. 
 
6. Зміст звіту 

6.1. Домашнє завдання. 
6.2. Таблиця структурного складу абонентів. 
6.3. Таблиця розрахунку абонентських навантажень. 
6.4. Таблиця розрахунку коефіцієнта q. 
6.5. Таблиця розрахунку зовнішніх навантажень. 
6.6. Висновки. 
 

7. Порядок виконання лабораторної роботи на комп'ютері 
 

7.1. Включити комп'ютер, вибрати програму СКЭС-3 ТКС. Увести дані: 
ім'я, прізвище, факультет, курс, групу і зареєструватися. 

7.2. Запустити програму ЛР № 73. 
Після запуску програми на екрані з'явиться вікно (рис. 10), яке 

складається з: 
– робочої області, що містить таблиці для розрахунку навантажень; 
– поля управління, що містить комірки з розрахунковими формулами і 

кнопки: «Розрахунок»,  «Далі»,  «Вихід» і              – кнопку переносу; <<<< 
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– поля «Методичних указівок»; 
– комірки «Оцінка». 
До початку розрахунку необхідно ознайомитися з методичними 

вказівками до роботи, розміщеними в полі «Методичні вказівки». 
 

 
Рисунок 10 – Розрахунок абонентських навантажень (крок 1) 

 
7.3. Розрахунок проводиться в такій послідовності: 
1. Увести дані свого варіанта в комірки «Ввід» табл. 1. Відзначити місце 

формули в таблиці і формулу, яку треба туди записати з комірки поля 
управління. Натиснути кнопку переносу. При неправильному виборі формул чи 
невірному уведенні даних знижується оцінка. 

2. Після вибору всіх формул натискається кнопка «Розрахунок». 
Результати розрахунків фіксуються в звіті. 

3. Натискається кнопка «Далі» й аналогічно заповнюється наступна 
таблиця. Наприкінці роботи в комірці «Оцінка» фіксується Ваша оцінка. 

7.4. Після закінчення всіх розрахунків натискається кнопка «Вихід» і 
виконується операція для відключення комп'ютера. 
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Лабораторна робота № 74 

РОЗРАХУНОК МІЖСТАНЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

 

1. Мета роботи 

Вивчення методики розрахунку міжстанційних навантажень. Визначення 
коефіцієнтів тяжіння. Розподілення міжстанційних навантажень на пучки ЗЛ. 

 
2. Ключові положення 

Для розрахунку міжстанційного навантаження використовують принцип 
пропорційного розподілення навантаження. Вихідне навантаження від і-ї 
станції до j-ї станції –  jiY  визначається співвідношенням: 

jiiji KYY ⋅= â , 

де jiK  – коефіцієнт пропорційного розподілення навантаження, що визначає 

частку навантаження в j-му напрямі. 

∑
=

=
m

j
jiK

1

1, 

де m – загальне число напрямів. 
 Вихідне навантаження від і-ї  станції дорівнює: 

mimiiiiii YYYYYY −−−−−− +++++= )1(21в ...  . 

Наприклад, для заданої структурної схеми МТМ вихідне навантаження 
від ОПС 4/5 буде розподілятися як (рис. 11): 

ОПСОПС6-ПСОПС20ПСОПС3РАТСОПС2РАТСОПСОПСв −−−−−−−− ++++= YYYYYY . 

 
Рисунок  11 – Схема розподілення вихідного навантаження від ОПС 4/5 
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При використанні принципу пропорційного розподілення одержуємо 
∑=

z
jiij YYYY

zвхвхв  ,           (8) 

де ∑
z

Y
zвх

 – сума вхідних навантажень на всі РАТС, ОПС, ПС міської 

телефонної мережі. 
 Однак дійсне розподілення навантаження на мережі суттєво відрізняється 
від розрахованого за  формулою (8). Інтенсивність навантаження до власної і 
найближчої станцій, а також до станцій розташованих у центрі міста, завжди 
виявляється вище, ніж при пропорційному розподіленні. Щоб урахувати цю 
особливість, у формулу (8) уводять коефіцієнти тяжіння jin , що 

характеризують тяжіння станції i  до станції j. Тоді 

∑
=

=
m

z
iijjiji z

nYnYYY
1
вхвхв z

 , 

jin  – нормовані коефіцієнти тяжіння визначаються за результатами вимірювань 

на мережі. Справедливі відношення: 
1;1 ≤=− jiii nn  . 

Коефіцієнти тяжіння залежать від відстані між станціями, місця 
розташування їх відносно ділового і культурного центрів міста і від 
структурного складу абонентів. У залежності від відстані між станціями 
значення jin  визначається за табл. 4. 

 
 Таблиця 4 – Залежність коефіцієнтів тяжіння від відстані 
Відстань l, км 0 1 2 3 4 7 8 10 15 

n 1 0,9 0,8 0,75 0,7 0,55 0,5 0,45 0,37 
 

Наприклад, визначимо величину навантаження від ОПС 4/5 до РАТС-2 
(див. рис. 11) 

ПС20ОПС20-вхПСРАТС3ОПС3-вхРАТС2РАТСОПС2-вхРАТС6-ПСОПС6-вхПСОПСОПСвхОПС

2РАТСОПС2вхРАТСвОПС
2РАТСОПС

−−−−−−

−−−
−−

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

nYnYnYnYnY

nYY
Y

. 

Позначимо: 

ПС20ОПС20-вхПСРАТС3ОПС3-вхРАТС2РАТСОПС2-вхРАТС6-ПСОПС6-вхПСОПСОПСвхОПС

вОПС
О

−−−−−− ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=

nYnYnYnYnY

Y
P . 

 
Тоді навантаження до станцій мережі будуть визначатися наступними 

виразами: 

.

;

;

;

ПС20ОПСвхПС20оПС20-ОПС

ПС6ОПСвхПС6оПС6-ОПС

3РАТСОПС3-вхРАТСо3-РАТС-ОПС

ОПСОПСвхОПСоОПС-ОПС

−

−

−−

−

⋅=

⋅=

⋅=

⋅=

nYPY

nYPY

nYPY

nYPY
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Аналогічно розраховуються навантаження від усіх станцій МТМ. За 
результатами розрахунків складаємо таблицю інтенсивностей міжстанційних 
навантажень (табл. 5). 

 
 Таблиця 5 – Інтенсивність міжстанційних навантажень 

       До 
Від                  

ОПС ПС-6 РАТС-2 РАТС-3 ПС-20 ∑ вY  

ОПС      ОПСвY  

ПС-6       
РАТС-2       
РАТС-3       
ПС-20       
∑ вхY  вхОПСY       

 
Якщо розрахунки виконані вірно, то суми значень по рядках повинні 

збігатися з відповідними значеннями iYв , а суми стовпців повинні збігатися з 

відповідними значеннями iYвх  з точністю до 10%. 
За підсумками розрахунку міжстанційних навантажень визначають 

навантаження на пучки ЗЛ. 
Розглянемо схему розподілення навантаження на пучки ЗЛ (рис. 12). 

 

Рисунок 12 – Розподілення навантажень на пучки ЗЛ 

ПС-6 АМТС 

РАТС-2 

РАТС-3 

ПС-20 

ВСС 

Y′ОПС-ПС + Y′′ОПС-ПС  

Yвх РАТС-2-ОПС  

Yв ОПС-РАТС2  

Yвх РАТС3-ОПС  

Yв ОПС-РАТС3  

ОПС 4/5 

YЗЗЛ + YЗЛМ 

YОПС-ВСС 
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Навантаження на пучки ЗЗЛ і ЗЛМ дорівнює: 

.

;

ПС6ЗЛМОПСЗЛМЗЛМ

ПС6ЗЗЛОПСЗЗЛЗЗЛ

YYY

YYY

+=

+=
 

Навантаження до ВСС: 

ПС6СПОПССПВСС-ОПС YYY +=  . 

Навантаження на пучок ЗЛ до ПС-6 складається з навантажень: 

,ПС6-ЗЗЛПС20-ПС63-РАТС-ПС6

РАТС2-ПС6ОПС-ПС6ПС6-ПС20ПС6-РАТС3ПС6-РАТС2ПС6-ОПСПС6-ОПС

YYY

YYYYYYY

+++

++++++=′
 

ПС6-ЗЛМВСС-ПС6ПС6-ОПС YYY +=′′  . 

Вхідне і вихідне навантаження на ОПС 4/5 від/до РАТС-2 і РАТС-3: 

ПС6-РАТС2ОПС-РАТС2ОПС-РАТС2вх YYY += , 

РАТС2-ПС6РАТС2-ОПСРАТС2-ОПСв YYY += , 

ПС6-ПС20ПС6-РАТС3ОПС-ПС20ОПС-РАТС3ОПС-РАТС3вх YYYYY +++= . 

ПС20-ПСПС20-ОПСРАТС3-ПСРАТС3-ОПСРАТС3-ОПСв 66
YYYYY +++= . 

 
3. Контрольні питання 

3.1. За яким принципом засновано розрахунок міжстанційного наванта-
ження? 

3.2. Що визначає коефіцієнт Кi j? 
3.3. Від чого залежить коефіцієнт тяжіння jin ? 

3.4. Як змінюється коефіцієнт тяжіння зі збільшенням відстані? 
3.5. Чому 1≤jin ? 

3.6. Від чого залежить ijY ? 

3.7. Як перевіряється вірність розрахунків міжстанційних навантажень? 
 
4. Домашнє завдання 

4.1. Використовуючи літературу [4, 8, 12] і конспект лекцій вивчити ме-
тодику розрахунку міжстанційного навантаження і його розподіл на 
пучки ЗЛ. 

4.2. Письмово відповісти на контрольні питання. 
4.3. Використовуючи результати ЛР № 73 розрахувати міжстанційне на-

вантаження між РАТС-2 і ОПС 4/5. Відстань між АТС взяти з даних 
ЛР № 72. 

 
5. Зміст лабораторної роботи 

5.1. Розрахунок коефіцієнтів тяжіння. 
5.2. Розрахунок міжстанційних навантажень. 
5.3. Розрахунок навантажень на пучки ЗЛ. 
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6. Зміст звіту 
6.1. Домашнє завдання. 
6.2. Таблиця коефіцієнтів тяжіння. 
6.3. Таблиця міжстанційних навантажень. 
6.4. Схема розподілу навантажень на пучки ЗЛ. 
6.5. Висновки. 
  
7. Порядок виконання лабораторної роботи на комп'ютері 
7.1. Включити комп'ютер, вибрати програму СКЭС-3 ТКС. Ввести дані: 
ім'я, прізвище, факультет, курс, групу і зареєструватися. 

7.2. Запустити програму ЛР № 74. 
 Після запуску програми на екрані з'явиться вікно, аналогічне вікну  
ЛР № 73. Робоча площина вікна складається з таблиць розрахунку 
коефіцієнтів тяжіння (табл. 1), міжстанційних навантажень (табл. 2) і 
навантажень на пучки ЗЛ (табл. 3) рис. 13.  

 До початку розрахунків необхідно ознайомитися з методичними 
вказівками до ЛР № 74, розміщеними в полі «Методичні вказівки». 

7.3. Для виконання лабораторної роботи необхідно: 
 1. Увести в табл. 1 формулу для розрахунку коефіцієнтів тяжіння, яку 
необхідно вибрати з поля управління. Натиснути кнопки переносу та  
«Розрахунок». Після фіксування результатів натиснути кнопку «Далі». 
2. Аналогічно виконуються операції з розрахунку міжстанційних 
навантажень (табл. 2) і розрахунку  навантажень на пучки ЗЛ (табл. 3) 
рис. 13. 

Рисунок 13 – Розрахунок міжстанційних навантажень 
 

3. Наприкінці роботи Ви одержуєте оцінку і натискаєте кнопку «Вихід».  
7.4. Виконати відключення комп'ютера. 

Табл. 3. Навантаження на пучки з’єднувальних ліній 
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Лабораторна робота № 75 

РОЗРАХУНОК ЧИСЛА З’ЄДНУВАЛЬНИХ ЛІНІЙ  

І ГРУПОВИХ ТРАКТІВ 

 

1. Мета роботи 

Вивчення методів  розрахунку числа виходів (ЗЛ) для повнодоступних і 
неповнодоступних комутаційних систем. 

 
2. Ключові положення 
 

2.1. Розрахування однокаскадних повнодоступних систем з явними 

втратами 

 
Вихідні дані для розрахунку числа ЗЛ: комутаційне поле (ПКС) – 

повнодоступне, неблоковане; потік викликів, що надходить – найпростіший; 
дисципліна обслуговування – з явними втратами. У цьому випадку для 
розрахунку числа ЗЛ використовується перша формула Ерланга. На основі 
першої формули Ерланга створені розрахункові таблиці Башарина ),( PYfV = ,  
де Y  – розраховане міжстанційне навантаження на пучок ЗЛ; P – норма втрат,  
V – число ЗЛ, що розраховується. 

При визначенні числа ЗЛ рекомендуються такі норми втрат: 
– 0,005 – для внутрішньосистемних, зовнішніх ЗЛ і ЗЗЛ; 
– 0,001 – для з’єднувальних ліній до ВСС і ЗЛМ. 
У даній лабораторній роботі усі вихідні пучки ЗЛ від ОПС 4/5, 

розраховуються за першою формулою Ерланга.  
Число ЗЛ до ВСС (пучок односторонній): 

)001,0,( ÂÑÑÎÏÑ == − PYfV . 
Число ЗЛ до РАТС-3 (пучок односторонній) 

)005,0,( ÐÀÒÑ3ÎÏÑâ == − PYfV . 

Число ЗЛ до РАТС-2 (пучок односторонній) 
)005,0,( ÐÀÒÑ2ÎÏÑâ == − PYfV . 

Число ЗЛ між ОПС 4/5 і ПС-6  (пучок двосторонній) 

.

),001,0,(

),005,0,(

ÏÑ6ÎÏÑ

ÏÑ6ÎÏÑ

ÏÑ6ÎÏÑ

VVV

PYfV

PYfV

′′+′=

=′′=′′

=′=′

−

−

−

 

Число ЗЛ між ОПС 4/5 і АМТС  (пучок двосторонній) 

.

),001,0,(

),005,0,(

ÀÌÒÑÎÏÑ

ÇËÌ

ÇÇË

VVV

PYfV

PYfV

′′+′=

==′′

==′

−

 

Примітка. Значення навантажень для розрахування кількості ЗЛ були 
отримані в лабораторній роботі № 74. 
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2.2. Розрахунок двокаскадних неповнодоступних систем з явними  

       втратами 

 

Вихідні дані: комутаційне поле (перша ступінь ГП АТСК) – двокаскадне, 
неповнодоступне; потік викликів – найпростіший; дисципліна обслуговування з 
явними втратами. У цьому випадку число виходів схеми визначається за 
допомогою методу ефективної доступності: 

)(
эфэфэф DYYDV −α+=  , 

де )( minminэф DDDD −Θ+= ;  

     85,075,0 ÷=Θ   – емпіричний коефіцієнт; 
    qnmD aa )1(min +−= , 
де aa mn ,  – структурні параметри схеми 20;3,13 == aa mn ;  

q – параметр напрямку; q = 2, що забезпечує доступність D = 40. 

,

,)(

ama

maa

maY

qYmD

⋅=

−=
 

де  a = 0,5 Ерл – інтенсивність навантаження на один вхід; Y – значення 
розрахованого навантаження від i-ї до j-ї станції. 

Значення ),( ýôýô PDf=α  і ),( ýôýô PDVfYD ==  знаходять за табл. П.10 

[5] і табл. додатку відповідно. 
Тоді число ЗЛ від РАТС-3 типу АТСКУ до ОПС 4/5 буде визначатися за 

формулою: 
)(

эфОПС-РАТС3вэфэфОПС-РАТС3 DYYDV −α+=  

 
 
2.3. Розрахування однокаскадних неповнодоступних систем 

 

Вихідні дані: комутаційне поле (перша ступінь ГП ДК АТС) – 
однокаскадне, неповнодоступне; потік викликів – найпростіший; дисципліна 
обслуговування з явними втратами. У цьому випадку число ЗЛ розраховується 
за  формулою О’Делла: 

)( DYYDV −α+=  , 

де 7,11;10 ==α= D pD   (див. табл. П.10 [5] ) і YD = 3,941 Ерл (див. табл. 
додатку) при значеннях D = 10 і  P = 0,005. 

Число ЗЛ від РАТС-2 ДК АТС до ОПС 4/5 (пучок одностронній) 
)( ОПСРАТС2вОПСРАТС2 DYYDV −α+= −− . 

Результати розрахунків пропонується звести в табл. 6. 
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Таблиця 6 – Число ЗЛ і ГТ, які підключаються до ОПС 
Напрямок 
зв'язку 

Y, Ерл P, ‰ Метод розрахунку VЗЛ NГТ 

від РАТС-2 
до РАТС-2 

РАТС2ОПСв

ОПСРАТС2в

−

−

Y

Y
 

0,005 
0,005 

Формула О’Делла 
перша формула Ерланга V

V

′′

′
 

30

VV ′′+′
 

від РАТС-3 
до РАТС-3 

РАТС3ОПСв

ОПСРАТС3в

−

−

Y

Y
 

0,005 
0,005 

Метод ефективній 
доступності 

перша формула Ерланга V

V

′′

′
 

30

VV ′′+′
 

до/від ВКМ 
(ПС6) 

ПС6-ОПС

ПС6-ОПС

Y

Y

′′

′
 0,005 

0,001 
перша формула Ерланга 

V

V

′′

′
 

30

VV ′′+′
 

до ВСС 
ВСС-ОПСY  0,001 перша формула Ерланга V  

30

V
 

до АМТС 
від АМТС 

ЗЛМ

ЗЗЛ

Y

Y
 

0,005 
0,001 

перша формула Ерланга 
V

V

′′

′
 

30

VV ′′+′
 

 

 

3. Контрольні питання 

 

3.1. Від яких параметрів залежить число ЗЛ? 
3.2. Назвіть методи розрахунку числа ЗЛ? 
3.3. За яких умов використовується для розрахунку числа ЗЛ:  

1) перша формула Ерланга; 2) формула О'Делла; 3) метод ефективної 
доступності? 

3.4. В яких одиницях вимірюються втрати? 
3.5. Які норми втрат пропонуються: для міжстанційних ЗЛ, ЗЛ до ВСС, 

ЗЗЛ, ЗЛМ? 
3.6. Наведіть визначення термінів: «норма втрат», «повнодоступна 

комутаційна схема», «доступність». 
3.7. Як змінюється число ЗЛ зі зменшенням норми втрат? 
3.8. Як змінюється число ЗЛ зі збільшенням доступності? 
 

4. Домашнє завдання 

 

4.1. Використовуючи літературу [4, 5, 12] і конспект лекцій письмово 
відповісти на контрольні питання. 

4.2. Розрахувати навантаження на ЗЗЛ для АТС із ПС, якщо вихідне 
міжміське навантаження від АТС і ПС дорівнює D⋅7  Ерл і 5/2 O⋅  
Ерл відповідно. 
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4.3. Для значення навантаження, розрахованого в п. 4.2, визначити 
кількість ЗЗЛ і групових трактів за умови, що обладнання АТС типу: 
1 – АТСДК; 2 – АТСКУ (q = 2); 3 – ЦСК. Порівняйте результати 
розрахунків кількості ліній і зробіть висновки. 

 
5. Зміст лабораторної роботи 

 

5.1. Розрахунок числа ЗЛ на телефонній мережі. 
5.2. Розрахунок числа групових трактів. 
 
6. Зміст звіту 

 

6.1. Домашнє завдання. 
6.2. Таблиці розрахунків числа ЗЛ, отриманих у результаті виконання 

роботи. 
6.3. Зведена таблиця числа ЗЛ і ГТ підключених до ОПС 4/5 (див. форму 

табл.  6 лабораторної роботи). 
6.4. Висновки. 
 
7. Порядок виконання лабораторної роботи на комп'ютері 
 
7.1. Включити комп'ютер, вибрати програму СКЕЗ-3 ТКС. Увести дані: 

ім'я, прізвище, факультет, курс, групу і зареєструватися. 
7.2. Запустити програму ЛР № 75. 

Після запуску програми на екрані з'явиться вікно, робоча площина 
якого складається з таблиць розрахунку кількості ЗЛ від станцій 
телефонної мережі, а у полі “Управління” наведені формули  
розрахунку ЗЛ (рис. 14). 

7.3. Для виконання лабораторної роботи необхідно: 
вибрати формулу для розрахування ЗЛ у полі “Управління” з 
урахуванням типу АТС, від якої визначається кількість ЗЛ, та ввести 
її у таблицю. Для чого треба відмітити “мишею” вибрану формулу, її 
місце у таблиці та натиснути кнопку перенесення  у         . Після 
заповнення таблиці натискається кнопка «Розрахунок». Після 
фіксування результатів натиснути кнопку «Далі». 
Аналогічно виконуються розрахування та заповнення усіх таблиць. 
Після проведення усіх розрахунків Ви одержуєте оцінку і натискаєте 
кнопку  «Вихід».  

7.4. Виконати відключення комп'ютера. 
 
 
 
 

<<<< 
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Рисунок 14 – Розрахування числа ЗЛ 
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Лабораторна робота № 76 

РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ОПС 

 
1. Мета роботи 

 
Вивчення принципів побудови ЦСК «Квант-Е», розробка функціональної 

схеми ОПС (ПС). 
 
2. Ключові положення 

2.1. Склад обладнання і функціональні можливості 
 

ЦСК «Квант-Е» являє собою комплекс обладнання і програмного 
забезпечення, що виконує функції установлення усіх видів телефонного зв'язку. 

ЦСК має модульну структуру побудови обладнання і програмного 
забезпечення (ПО). 

Основу модульної структури складають: 
1) Модулі обладнання – це набір блоків, касет, ТЕЗів і монтажних 
комплектів. 

2) Програмні модулі – це набір програм, що реалізують визначені 
функції і мають власний програмний інтерфейс, що задає логіку 
виконання цих функцій і визначальну процедуру взаємодії  з іншими 
модулями. 

3) Системні модулі – це набір функціональних програмно-апаратних 
засобів, що  виконують самостійні функції по реалізації алгоритму 
роботи конкретного варіанта комутаційної станції. 

До основних системних модулів, що визначають комутаційні можливості 
станції, відносяться: 

– КМ – комутаційні модулі; 
– ВКМ і ВАМ – виносні комутаційні й абонентські модулі, які 
використовуються при розподіленій конфігурації системи. 

У залежності від реалізованих послуг, у складі станції можуть бути: 
М-АРМТ – модуль автоматизованих робочих місць телефоністок; 
М-АРД – модуль абонентського радіодоступу; 
М-СКС № 7 – модуль спільного каналу сигналізації № 7; 
М-ЦМІО – модуль цифрової мережі інтегрального обслуговування; 
М-СОПЗ – модуль системи оперативно-пошукових заходів та інші. 
За функціональним призначенням в складі обладнання є такі основні 

блоки: 
– ПКС – пристрій комутації і спряження – блок в якому розміщуються 

дубльований просторово-часовий комутатор на 32 ГТ-2,048 Мбіт/с або на  
128 ГТ-2,048 Мбіт/с (32 ГТ-8,096 Мбіт/с) з пристроєм керування, а також 
відповідне генераторне устаткування; 
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– СКС – синхронізація комутаційної системи – блок, в якому 
розміщуються два високостабільних задаючих генератори зі схемою контролю 
й автоматичного перемикання на резерв; 

– БАЛ – блок абонентських ліній – АМ на 128 ААЛ, в якому 
розміщуються абонентські комплекти, цифровий комутатор на  
8ГТ-2,048 Мбіт/с з мікропроцесорним керуючим пристроєм, діагностичне 
обладнання, цифровий генератор тональних сигналів (ЦГТС), цифровий 
приймач (ЦП) і  пристрій сигналізації і  синхронізації (ПСС); 

– ЦЗЛ – блок, у якому розміщуються комплекти узгодження з груповими 
трактами 2,048 Мбіт/с, ЦГТС, ЦП. 

Керування установленням з'єднань здійснюється за допомогою пристрою 
керування (ПК), у якості якого використовується ЕОМ типу IBM PC (основна і 
резервна). 

Технічне обслуговування ЦСК “Квант-Е” здійснюється ЕОМ-ТО, що 
виконують роль серверів для виділених груп ПК комутаційних модулів. 

ЕОМ-ТО з'єднуються з ПК КМ по стиках RS-232 і забезпечують 
керування, контроль й індикацію ПК, а також нагромадження статистичної і 
тарифікаційної інформації. 

Склад обладнання і конфігурація ОПС визначається технічним завданням 
на її проектування. 

 
2.2. Розробка функціональної схеми ОПС 

2.2.1. Основні підсистеми ЦСК «Квант-Е» 

 

Підсистема абонентського доступу забезпечує стик з АЛ. Вона 
реалізується на аналогових і цифрових АМ. У лабораторній роботі 
розглядаються аналогові АМ ємністю 128 ААЛ, що включаються 
безпосередньо в ПКС ГТ 2,048 Мбіт/с. 

Призначення АМ – підключення АЛ і концентрація навантаження (4:1). 
АМ виконує для ААЛ функції BORSCHT. ААЛ використовується як 
індивідуальними абонентами, так і таксофонами (у тому числі міжміськіми і 
міжнародними). У абонентів можуть бути телефонні апарати зі шлейфним чи 
частотним тастатурним набором. 

Число АМ визначається з ємності ОПС (ПС) 

128
ОПС

ОПС

АМ

N
n =  . 

Схема АМ наведена на рис. 15. 
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Рисунок 15 – Схема АМ, ЦСК «Квант-Е» 
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– ЦП – цифровий приймач для приймання адресної інформації 
багаточастотним кодом DTMF. ЦГТС і ЦП включаються в 7 ГТ ПЧК. 

Підсистема комутації призначена для проключення, підтримки і 
роз'єднання з'єднань. Вона утворена головним цифровим комутаційним полем 
(ЦКП) – ПКС, комутаційними полями КМ і АМ. 

У даній лабораторній роботі необхідно визначити ємність і вибрати тип 
ПКС ОПС 4/5 і ПС 6. 

Тип ПКС залежить від кількості групових трактів, що включаються в 
нього, від АМ і від усіх станцій мережі. Загальне число групових трактів на ОПС 
4/5 буде визначатися як:  

∑ ∑+=
АМЗЛПКС ГТГТГТ nnn  , 

де ∑ ГТn  – кількість ГТ від усіх станцій мережі (див. ЛР № 75, табл. 6); 

∑ АМГТn  – число ГТ від АМ, яке дорівнює кількості АМ ОПС. 

Примітка. Бажано до загального числа ГТ додати ще 10% від 
ПКСГТn  як 

резерв. 
На ОПС при 54ГТ >n доцільно використовувати ПКС-128. У цьому 

випадку 4 ГТ Е1 використовуються для підключення ЦГТС і ЦП і в полі ПКС 
можна підключити 124 інформаційних ГТ. Якщо 124

інфГТ ≥n , то необхідно 

схему групоутворення будувати на двох ПКС-128. При цьому 8 ГТ будуть 
використовуватися для об'єднання цих двох ПКС (рис. 16).  

Тоді кількість інформаційних ГТ у кожнім ПКС буде: 
11684128 ПЛ

ЦП

ЦГТС =−−  . 

Загальна кількість ГТ складе для двох ПКС ГТ3222116 =× , які 
рівномірно розподіляються між двома ПКС. 

Загальна кількість ГТ на ПС6 (ВКМ) визначається за формулою: 
∑∑ +=

ОПСПС6АМПС6 ГТГТГТ nnn  , 

де ∑ ПС6АМГТn  – кількість ГТ від АМ, яка дорівнює кількості АМ підстанції; 

∑ ОПСГТn  – кількість ГТ для зв'язку з ОПС. 

Для підстанції ПС6 доцільно використовувати ПКС-32, в який можна 
включити 30 інформаційних ГТ 2,048 Мбіт/с. ГТ-0 використовується для 
сигналізації, а в ГТ-1 включаються ЦГТС і ЦП. При 30ГТ ≥n  використовують 
два ПКС-32. У цьому випадку в кожнім блоці ПКС ГТ 29, 30, 31 виконують 
функції проміжних ліній і ємність двох ПКС складає 54 ГТ (рис. 17). 

Підсистема лінійного доступу забезпечує стик зі ЗЛ і реалізується в ЦСК 
«Квант-Е» блоками ЦЗЛ, що включаються між ПКС і ЗЛ. У ЦЗЛ включаються 
цифрові з’єднувальні лінії Е1 2,048 Мбіт/с. 
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Рисунок 16 – Групоутворення ПКС-128: 

а) ПКС-128 ємністю 124ГТ ≤n ; б) ПКС-128 х 2 ємністю 232ГТ =n  
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Рисунок 17 – Групоутворення ПКС-32: 

а) ПКС-32 ємністю 30ГТ =n ; б) ПКС-32 х 2 ємністю 54ГТ =n  
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Підсистема сигналізації забезпечує обмін лінійними і керуючими 
сигналами в зовнішніх і внутрішньосистемних напрямах зв'язку, а також 
абонентську сигналізацію.  

Абонентська сигналізація – це передавання інформаційних і керуючих 
(адресна інформація) сигналів по АЛ. Адресна інформація в ААЛ передається 
ДКШІ або кодом DTMF (Dual Tone Multi Frequency). 

Внутрішньосистемна сигналізація – це передавання службової інформації 
і сигналів керування по внутрішньосистемному сигнальному каналу (ВССК) 
між керуючими пристроями модулів системи. 

ВССК створюється у 16-му канальному інтервалі кожного 
внутрішньосистемного тракта ІКМ. Сигнальна інформація передається пакетом 
довжиною  16 байтів. Таким чином для передавання одного пакета потрібен час 
одного надциклу, який дорівнює 2 мс із 16 циклів передачі загальною 
тривалістю 2 мс. Сигнальний пакет містить: 

− синхрослово надциклу; 
− індикатор довжини – число змістовних двобайтових повідомлень у 

пакеті; 
− статус – біт-S – вказує на наявність змін у даному пакеті порівнянно з 

попереднім; 
− шість двобайтових сигнальних повідомлень. Кожне повідомлення 

містить: код лінійного сигналу, цифру номера чи код стану обладнання, а також 
номер каналу, якому відповідає це повідомлення; 

− байт – рестарту тракту ІКМ, що визначає стан усіх його каналів; 
− контрольну суму байтів – для перевірки вірності прийому пакета. У 

ПКС-32 для ВССК виділяється «0» ГТ, а в ПКС-128 –0, 32, 64 і 96 ГТ ІКМ. 
Міжстанційна сигналізація забезпечує передавання лінійних та керівних 

сигналів по ЗЛ (див. ЛР № 77). 
У ЦСК «Квант-Е» до обов'язкових підсистем також відносяться 

підсистеми синхронізації, електроживлення; керування (яка керує 
функціонуванням системи і складається із взаємодіючих ПК, що є в кожнім 
блоці і модулі); технічної експлуатації й адміністративного керування. 

 
2.2.2. Розробка функціональної схеми ОПС (ПС) 

 

Функціональна схема ОПС містить у собі схему ПКС, ЦГТС, ЦП, ПКС-2, 
блок синхронізації (СКС), МТЕ. В поле ПКС включаються АМ і всі напрями 
зовнішнього зв'язку з РАТС, ВСС, АМТС, ПС6.  

Схема ОПС наведена на рис. 18. 
На схемі повинно бути зазначене число АМ, нумерація АЛ, число ГТ 

зовнішнього зв'язку і число ПКС. Аналогічно будується функціональна схема 
ПС6 (ВКМ). 
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Рисунок 18 – Функціональна схема ОПС 
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3. Контрольні питання 

3.1. Дайте визначення ЦСК. 
3.2. Назвіть основні функціональні підсистеми ЦСК «Квант-E». 
3.3. Як реалізується підсистема абонентського доступу в ЦСК «Квант-E»? 
3.4. Назвіть основні блоки АМ і вкажіть їхні функції. 
3.5. Як реалізується підсистема комутації в ЦСК «Квант-E»? 
3.6. Скільки інформаційних ГТ можна підключити в ПКС-32 (ПКС-128) і 

чому? 
3.7. Скільки ГТ необхідно для підключення АМ у ПКС? 
3.8. Як реалізується підсистема лінійного доступу в ЦСК «Квант-E»? 
3.9. Як здійснюється внутрішньосистемна сигналізація «Квант-E»? 
 
4. Домашнє завдання 

4.1. Використовуючи літературу [3, 5, 7, 12] і конспект лекцій письмово 
відповісти на контрольні питання. 

4.2. Відповідно за результатами ЛР № 73 і ЛР № 75, які визначити 
загальне число ГТ, які включаються в ОПС 4/5 (ПС6). 

4.3. Вибрати схему групоутворення ОПС 4/5 (ПС6). 
 
5. Зміст лабораторної роботи 

5.1. Вивчення основних функціональних підсистем ЦСК «Квант-Е». 
5.2. Вибір схеми ПКС ОПС (ПС). 
5.3. Побудова функціональної схеми ОПС (ПС). 
5.4. Визначення нумерації АЛ. 
 
6. Зміст звіту 

6.1. Домашнє завдання. 
6.2. Функціональна схема ОПС 4/5 (ПС6) одержана в результаті вико-
нання роботи, з позначенням числа АМ, числа і типу ПКС, ЦЗЛ, 
ЦГТС, ЦП, СКС, ПКС, МТЕ, числа зовнішніх ГТ до всіх станцій 
мережі. 

 
7. Методика виконання лабораторної роботи на комп'ютері 
7.1. Включити комп’ютер, вибрати програму СКЕЗ-3 ТКС. Увести дані:   

ім'я, прізвище, факультет, курс, групу і зареєструватися. 
7.2. Запустити програму ЛР № 76. 
7.3. У поле «Вхідні дані» заносимо число ЗЛ в комірки між ОПС і 

станціями мережі, одержані в лабораторній роботі № 75. Потім 
натискаємо кнопку «Ввід даних». 
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У полі робочої площини одержуємо схеми ПКС ОПС і ПС (рис. 19) і 
натискаємо кнопку «Продовжити». 

 

 
Рисунок 19 – Функціональна схема ОПС та ПС ЦСК (крок 1) 

 
 

У поле «Вхідні дані» заносимо ємності ОПС і ПС і розраховуємо число 
АМ, натиснувши кнопку «Ввід даних». 

7.4. Аналогічно ЛР № 71 і 72 формуємо нумерацію АЛ у полі 
“формування нумерації” та натискаємо кнопку “Введення нумерації” 

7.5. Схеми ОПС (ПС), побудовані в процесі виконання ЛР, навести в 
звіті. 

7.6. Після закінчення роботи натиснути на кнопку «Вихід» і виключити  
комп'ютер.  
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Лабораторна робота № 77 

 

СИСТЕМИ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА АНАЛІЗ РОБОТИ ЦСК 

ПРИ МІЖСТАЦІЙНИХ З’ЄДНАННЯХ НА МТМ  
 

1. Мета роботи 

 
1.1 Вивчення систем сигналізації, які застосовуються у разі 

міжстанційного зв’язку на МТМ з аналоговими АТС та ЦСК. 
1.2 Вивчення алгоритмів та схем етапів роботи ЦСК при міжстанційних 

з’єднаннях між різними типами ЦСК та позасистемними АТС. 
 

2. Ключові положення 

 
2.1. На етапах установлення з’єднань між абонентським терміналом 

(користувачем) та вузлом комутації мережі зв’язку, між вузлами комутації 
різного функціонального призначення, між терміналами користувачів 
передаються по елементах мережі зв’язку та каналах спеціальні сигнали. 

Існує три типи таких сигналів: інформаційні (акустичні та оптичні), 
лінійні сигнали та керуючі (адресові, регістрові) сигнали. 

Акустичні сигнали інформують абонентів та операторів про стан та етапи 
установлення з’єднань. До них відносяться  тональні сигнали частотою 425 Гц 
“Відповідь станції (ВС)”, “Контроль посилання виклику (КПВ)”, “Сигнал 
виклику (СВ)” частотою 25 Гц та його тритональний сигнал, частоти якого 
розташовані в діапазоні 400...700 Гц. До цього типу сигналів також відносяться 
спеціальні сигнали додаткових послуг, видів зв’язку та стандартні фрази 
автоінформаторів. Оператори та абоненти також можуть отримувати оптичні 
інформаційні сигнали з екранів дисплеїв. Інформаційні сигнали є “прозорими” 
для користувача при контролюванні етапів процесу установлення з’єднань. 

До складу абонентської сигналізації входять керуючі сигнали про номери 
абонентів, передаваних декадним, частотним або двійковим кодами, а також 
лінійні сигнали “Виклик станції (ВС)” та “Відбій (В)”, які відповідають, 
наприклад, для аналогової АЛ, замиканню та розмиканню шлейфа АЛ по 
постійному струму. 

Міжстанційна (мережна ) сигналізація застосовується для передавання 
інформації, необхідна для керування етапами встановлення з’єднань, 
розподілом ресурсів мережі, пошукам місця знаходження необхідних вузлів 
комутації. Існує кілька десятків систем сигналізації, різноманіття яких 
відповідає типам та функційному призначенню взаємодіючих комутаційних 
вузлів; видам каналів та ліній, типу мереж і виду зв’язку. Кожній системі 
сигналізації відповідає набір сигналів, апаратне та програмне забезпечення 
передавання та приймання сигналів. 
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Для випадку аналізу процесів установлення з’єднань на МТМ з ЦСК 
різних типів аналогових станцій – декадно-крокових, координатних та 
квазіелектронних АТС, потрібно  позначати такі основні положення відносно 
застосованих систем сигналізації [10]. 

Існує два методи передавання сигналів систем сигналізації: сигналізація 
по виділеному каналу для кожного розмовного каналу, який  постійно 
закріплений за цим розмовним та сигналізація по спільному каналу. 

При установленні на МТМ нових ЦСК вони у більшості випадків з’єд-
нуються, з оглядом на економічну доцільність та перспективи розвитку мережі, 
з іншими вузлами комутації цифровими з’єднувальними лініями, розраховани-
ми на передавання кількох цифрових групових трактів (ГТ) зі швидкістю 
передавання цифрових сигналів 2048 кбіт/с (потік Е1). ГТ має 30 часових 
розмовних каналів та два службових: один канал для цифрової синхронізації, 
другий – для передавання сигналів взаємодії та керування. На ЦСК апаратна  
частина цифрової системи передавання (ЦСП) входить до складу підсистеми 
лінійного доступу ЦСК, а на аналогових АТС для організації цифрової лінії 
розміщується апаратура ЦСП типу ІКМ-30/32. Разом з ЦСП на аналогових АТС 
установлюються согласуючі комплекти: узгоджуючі вихідний (УВ) та вхідний 
(УВх). Станційна сторона комплектів шестипровідна: два проводи для 
передавання розмовних сигналів та по два проводи для двох трактів передаван-
ня та приймання сигналів сигналізації, кожен з котрих має два розряди. 

У ЦСП ІКМ 30/32 16-й часовий канал кожного циклу у надциклі 
передавання (16 циклів) розбито на два чотири бітові підканали, кожен з яких 
жорстко закріплений за одним з розмовних. Перші два розряди кожного 
підканалу (а, b) призначені для передавання закріплених за ними двох 
розмовних, що дозволяє протягом одного надциклу передати сигнали 
керування  та взаємодії від всіх 30 розмовних каналів. 

Для випадку цифрових виділених каналів передавання сигналів систем 
сигналізації на МТМ з ЦСК та аналогових АТС відбувається наступним  чином. 

У випадку взаємодії ЦСК та АТСДК лінійні та керуючі сигнали 
передаються 16-м часовим каналом ІКМ 30/32. 

При взаємодії ЦСК та АТСК лінійні сигнали передаються 16-тим часовим 
каналом, а керуючі сигнали кодом БЧК “2 з 6” по розмовному каналу. При 
цьому двочастотни імпульси цифрової адресової інформації перетворюються у 
цифрову форму і навпаки так само,  як і мовні сигнали. 

Подібно попередньому випадку відбувається взаємодія ЦСК з АТСКЕ, а 
також, як виключення з іншими  ЦСК. 

Як правило, при взаємодії ЦСК з ЦСК іншого типу застосовується 
передавання сигналів по спільному каналу сигналізації (СКС). Апаратні та 
програмні засоби реалізації сучасного варіанта СКС – СКС № 7 є у кожній 
сертифікованій ЦСК. 
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У випадку СКС № 7 один цифровий канал, стандартно зі швидкістю  
64 кбіт/с, використовується для передавання сигнальних одиниць (СО) для 
деякої кількості каналів і для керування мережею зв’язку.  

Сигнальна одиниця (пакет) має заголовок, який містить адресну частину 
телефонного каналу, до якого відноситься сигнальна інформація, код пункту 
призначення (14 біт), код вихідного пункту (8 біт), лінійні сигнали та початкове 
адресне повідомлення; інформаційне поле та додаткову інформацію (флаги 
початку та кінця СО, номери СО, байти захисту інформації). У інформаційному 
полі розміщується категорія виклику, кількість знаків адресної інформації, 
номери абонентів, керуючі сигнали та інше. Для передавання СО може 
використовуватися спеціальна мережа СКС з комутацією каналів та 
передаванням пакетів. Мережа СКС також є транспортною системою для 
передавання цифрових сигналів інших видів зв’язку та центрів обслуговування 
й експлуатації, що вказує на перспективність СКС № 7. 

2.2. Програмне керування процесами комутації ЦСК забезпечує 
багатоетапний процес обслуговування викликів. Кількість етапів залежить від 
типу з’єднання (внутрішньосистемний, вхідний, вихідний, транзитний), типу 
зв’язку (зв’язок між аналоговими або цифровими АЛ, місцевий або міжміський) 
та інших факторів. Для головних етапів установлення з’єднань характерно 
передавання лінійних сигналів. Для міжстанційного зв’язку на МТМ це 
сигнали: “Контроль вихідного стану”, “Зайняття” та “Роз’єднання” для 
керування етапами зміни стану з’єднувальних ліній та сигнали “Відповідь аб. 
Б”, “Відбій аб. А”, “Відбій аб. Б” відносно стану абонентських ліній. Лінійні та 
керуючі сигнали створюють набір сигналів сигналізації, якими обмінюються 
керуючі пристрої вузлів комутації. 

Конкретному етапу відповідає з’єднувальний тракт передавання сигналів 
між лінійними комплектами або керуючими пристроями. 

Етапи роботи ЦСК при міжстанційних з’єднаннях та розроблення 
відповідно етапам схем можно розбити на три групи етапів. 

Перша група етапів відповідає етапам роботи вузла комутації 
конкретного типу у разі вихідного зв’язку. Для випадку ЦСК це етапи, 
аналогічні етапам установлення внутрішньосистемного зв’язку до етапу 
передавання номера абонента Б у керуючі пристрої АМ цього абонента. Цей 
етап замінюється на етап обміну сигналами між процесорами взаємодіючих 
вузлів комутації. Для аналогових АТС – це схеми етапів та роботи при 
вихідному зв’язку (від виклику станції абонентом А до етапу закінчення роботи 
ступені вихідного ГП і зайняття з’єднувальної лінії). 

Друга група етапів відповідає етапам обміну сигналів між комплектами та 
керуючими пристроями двох взаємодіючих вузлів комутації. У разі ЦСК 
сигнали передаються по СКС № 7 між процесорами підсистем лінійного 
доступу через лінійні комплекти. При зв’язку ЦСК з аналоговими АТС сигнали 
передаються виділеними сигнальними каналами способами, розглянутими у 
попередньому підрозділі ключових положень. Схеми етапів показують зв’язок 
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між процесорами ЦСК і відповідним керуючим пристроєм або маркером у 
випадку АТСК та електронною керуючою машиною (АТС КЕ). 

Третя група етапів установлення з’єднань припадає на етапи 
установлення вхідного зв’язку на зустрічному вузлі комутації. Для ЦСК ці 
етапи аналогічні етапам установлення внутрішньосистемного з’єднання, 
починаючи з закінчення  етапу передавання інформації від процесора АМ 
абонента А у процесор комутаційного поля ОПС та закінчуючи етапом 
установлення з’єднання з абонентом Б. При цьому керуючі сигнали вже 
прийняті у процесор КП ОПС у другій частини етапів за допомогою каналів 
мережі ОКС та підсистеми лінійного доступу. У разі безпосереднього 
керування (зустрічна станція АТС ДК) друга та третя частини етапів 
об’єднуються у часі. Для АТСК та АТСКЕ третя група етапів відповідає 
стандартним процедурам установлення вхідного зв’язку. 

2.3. Для випадку ЦСК “Квант-Е” розглянути етапи установлення на МТМ 
міжстанційних з’єднань конкретизуються наступним  чином [3]. 

При вихідному зв’язку всі етапи міжстанційного з’єднання аналогічні 
етапам внутрішньосистемного з’єднання до етапу обміну пакетом 
внутрішньосистемної сигналізації між МП УКС та МП АМ-Б. Цей етап 
замінюється на етап обміну сигналами відповідної системи сигналізації (п. 2.1), 
в залежності від типу зустрічного вузла комутації. Схема етапу має вигляд: 

МП УКС – ЗУУС – УКС – ЦСЛ – ЗЛ – (пристрої тракту обміну 
інформацією між керуючим пристроєм вхідного вузла комутації) – керуючий 
пристрій вхідного вузла. 

При вхідному зв’язку для ЦСК “Квант-Е” етапи установлення з’єднань 
починаються з етапу обміну сигналами відповідної системи сигналізації між 
керуючим пристроєм вихідного вузла комутації та МП УКС. Схема етапу має 
такий вигляд: керуючий пристрій вихідного вузла комутації – пристої тракту 
обміну інформації між керуючим пристроєм вихідного вузла при вихідному 
зв’язку: ЗЛ – ЦСЛ – УКС – ЗУУС – МП УКС. Після прийому пакета з 
керуючими сигналами в МП УКС вхідної ЦСК “Квант-Е” починаються етапи 
аналогічні етапам установлення внутрішньосистемного з’єднання, починаючи з 
етапу пошуку та створення тракту до АМ-Б [3]. 

Аналогічним чином проводиться аналіз етапів установлення міжстан-
ційних з’єднань для інших типів ЦСК: SI-2000 [7], EWSD [2], 5ESS [12].  

 
3. Контрольні питання 

 
1. Які три типи сигналів входять до складу систем сигналізації і які 

функції вони виконують? 
2. Які канали застосовуються  для обміну сигналами систем сигналізації? 
3. Опишіть метод передавання сигналів сигналізації при організації 

цифрових міжстанційних з’єднувальних ліній. 
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4. Як передаються сигнали систем сигналізації між ЦСК та АТС ДК по 
цифрових ЗЛ ? 

5. Як передаються сигнали систем сигналізації при взаємодії ЦСК та 
АТСК по цифрових  ЗЛ? 

6. Як передаються сигнали систем сигналізації при взаємодії ЦСК та 
АТС КЄ по цифрових ЗЛ? 

7. Які методи обміну сигналами систем сигналізації застосовуються при 
взаємодії двох ЦСК? 

8. Яким методом передаються сигнали в разі СКС № 7? 
9. Вкажіть призначення головних частин сигнальної одиниці СКС № 7? 
10.  Вкажіть елементи ЦСК “Квант-Е”, які утворюють  тракти обміну 

сигналами систем сигналізації при міжстанційному зв’язку? 
 
4. Домашнє завдання 

 
4.1. Вивчити ключові положення до ЛР. 
4.2. Використовуючи літературу [3, 9, 11, 12] та конспект лекцій дайте 

письмові відповіді на контрольні  питання. 
4.3. Зобразіть схеми з елементів підсистем лінійного доступу та 

з’єднувальної цифрової лінії для випадків обміну сигналами систем сигналізації 
між ЦСК “Квант-Е” та АТС ДК, АТСК, АТС КЄ і ЦСК, якщо для 
міжстанційного з’єднання застосовується груповий тракт з номером О та 
розмовний канал з номером Д. 

На схемах вкажіть номери групових трактів та каналів, якими 
передаються лінійні та керуючі сигнали типових для цих випадків систем 
сигналізації, лінійні комплекти, ступені пошуку, до яких підключені комплекти 
та керуючі пристрої. 

 
5. Опис лабораторної роботи та методики виконання 

 лабораторного завдання 

 
5.1 Віртуальний макет складається з комп’ютерної програми і панелі 

користувача з відповідним дидактичним матеріалом. 
Після запуску програми на екрані з’являється назва роботи та меню 

частин роботи. Вибираючи курсором та лівою кнопкою миші кнопку реєстрації, 
студент заносить свої дані у вікно реєстрації. Після реєстрації студент виходить 
знов на меню та вибирає частину виконання лабораторної роботи. 

5.2. Відповідаючи на тестові запитання допуску до лабораторної роботи 
студент контролює вірність відповідей на контрольні питання домашньої 
підготовки та отримує допуск до лабораторної роботи. Відповіді фіксуються 
програмою та використовуються в подальшому для автоматичної оцінки знань. 

5.3. Отримавши допуск студент відкриває вікно програм, на якому 
розміщені спрощені структурні схеми варіантів міжстанційних з’єднань ЦСК 
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“Квант-Е” з іншими типами АТС: АТС ДК, АТС КУ, АТС КЕ та варіанти 
внутрішньосистемних з’єднань. Студент вибирає мишею варіант завдання. 

5.4. На екрані з’являється головна форма, яка має такі частини (рис. 20): 
 

 
 

Рисунок 20 – Приклад вікна лабораторної роботи  
з′єднувального тракту МГМ з ЦСК Квант-Е 

 
– структурну схему з’єднувального тракту з параметрами вузлів 

комутації, ліній та абонентів; 
– розгорнути функціональну схему міжстанційного з’єднувального 

тракту, на якій вказані всі елементи та блоки для всіх етапів установлення 
з’єднання; 

– віконце у лівій нижній частині екрану, де вказуються етапи 
установлення з’єднань; 

– віконце у середній частині, нижній частині екрану, де з’являються 
додаткові методичні пояснення роботи блоків вузлів комутації на кожному 
етапі після вірного виконання студентом кожного етапу лабораторної роботи; 

– кнопка “ОК” для перевірки вірності дій та переходу до наступного 
етапу, натискання на яку можливе тільки після вірного виконання попереднього 
етапу; 
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– індикатор, який має зелений колір, якщо етап виконано вірно, та 
червоний  у протилежному випадку. 

5.5. На кожному етапі студент обирає за мету  потрібні на його роздум 
елементи схеми, не більше і не менше, які виконують функції цього етапу. 
Обраний елемент виділяється зміною кольору контуру елемента. Якщо елемент 
обрано помилково, то повторний вибір мишею цього елемента дозволяє 
відключити його з набору елементів відповіді. Коректування відповіді можливо 
тільки до натискання курсором кнопки “ОК”.  

Після натискання кнопки “ОК” комп’ютер контролює правильність 
відповіді, індикатор має зелений або червоний  колір. 

Якщо відповідь правильна, то у середньому віконці з’являться додаткові 
пояснення. Студент повинен намалювати у протоколі схему етапу, вказавши на 
ній блоки етапу, розмовні сигнали і сигнали  систем сигналізації, номери 
трактів та каналів, якими вони передаються, корисно письмово пояснити 
процеси комутації цього етапу. 

Якщо відповідь неправильна, студент повинен змінити набір елементів та 
дати новий варіант відповіді для цього етапу. Тільки після правильної відповіді 
комп’ютер дозволяє перехід до наступного етапу. 

Програма фіксує кількість неправильних спроб та автоматично знижує 
оцінку за цей етап виконання лабораторної роботи та підсумкову оцінку. Після 
кількох невдалих спроб відповіді потрібно одержати консультацію у викладача. 

5.6. По закінченні відповідей на питання усіх етапів виконання 
лабораторної роботи студент автоматично отримує оцінку за 100-бальною 
системою, яка залежить від кількості неправильних спроб. 

5.7. Після процедури попереднього захисту лабораторної роботи шляхом 
відповідей на тестові запитання студент приходить на захист роботи до 
викладача, який виводить підсумкову оцінку роботи з урахуванням програмних 
оцінок за усі частини та етапи виконання лабораторної роботи. 

 
6. Зміст протоколу 

 

6.1. Відповіді на контрольні питання 
6.2. Схеми домашнього завдання 
6.3. Схеми етапів роботи комутаційних вузлів при міжстанційному з’єд-

нанні на МТМ “Квант-Е” та пояснення до схем. 
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ДОДАТОК 

Пропускна спроможність повнодоступного пучка ємністю V ліній при 

обслуговуванні найпростішого потоку викликів з явними втратами 

Y, Ерл при втратах  Y, Ерл при втратах  Y, Ерл при втратах 
V 

0,0001 0,001 0,005  
V 

0,0001 0,001 0,005  
V 

0,0001 0,001 0,005 

1 0,0001 0,001 0,005  31 14,9 17,4 19,8  61 37,4 41,6 45,4 

2 0,014 0,046 0,105  32 15,6 18,2 20,6  62 38,2 42,4 46,3 

3 0,087 0,194 0,347  33 16,3 18,9 21,4  63 39,0 43,3 47,2 

4 0,235 0,439 0,698  34 17,0 19,7 22,2  64 39,8 44,1 48,1 

5 0,452 0,761 1,126  35 17,8 20,5 23,1  65 40,6 45,0 48,9 

              

6 0,73 1,15 1,61  36 18,5 21,3 23,9  66 41,4 45,8 49,8 

7 1,05 1,58 2,15  37 19,2 22,1 24,7  67 42,2 46,6 50,7 

8 1,42 2,05 2,72  38 19,9 22,8 25,6  68 43,0 47,5 51,6 

9 1,83 2,56 3,32  39 20,6 23,6 26,4  69 43,8 48,3 52,5 

10 2,26 3,09 3,94  40 21,4 24,4 27,2  70 44,6 49,2 53,4 

              

11 2,72 3,65 4,59  41 22,1 25,2 28,1  71 45,4 50,0 54,3 

12 3,21 4,23 5,25  42 22,8 26,0 28,9  72 46,2 50,9 55,2 

13 3,71 4,83 5,93  43 23,6 26,8 29,8  73 47,0 51,7 56,1 

14 4,24 5,44 6,63  44 24,3 27,6 30,6  74 47,8 52,6 57,0 

15 4,78 6,07 7,34  45 25,1 28,4 32,5  75 48,6 53,5 57,9 

              

16 5,34 6,72 8,06  46 25,8 29,2 32,4  76 49,4 54,3 58,8 

17 5,91 7,37 8,79  47 26,6 30,0 33,2  77 50,2 55,2 59,7 

18 6,50 8,04 9,53  48 27,3 30,8 34,1  78 51,1 56,0 60,6 

19 7,09 8,72 10,28  49 28,1 31,7 34,9  79 51,9 56,9 61,5 

20 7,70 9,40 11,04  50 28,9 32,5 35,8  80 52,7 57,8 62,4 

              

21 8,32 10,1 11,8  51 29,6 33,3 36,7  81 53,5 58,6 63,3 

22 8,95 10,8 12,6  52 30,4 34,1 37,5  82 54,3 59,5 64,2 

23 9,58 11,5 13,3  53 31,2 34,9 38,4  83 55,1 60,3 65,1 

24 10,2 12,2 14,1  54 31,9 35,8 39,3  84 56,0 61,2 66,0 

25 10,9 13,0 14,9  55 32,7 36,6 40,2  85 56,8 62,1 66,9 

              

26 11,5 13,7 15,7  56 33,5 37,4 41,0  86 57,6 62,9 67,8 

27 12,2 14,4 16,5  57 34,3 38,3 41,9  87 58,4 63,8 68,7 

28 12,9 15,2 17,3  58 35,1 39,1 42,8  88 59,3 64,6 69,6 

29 13,6 15,9 18,1  59 35,8 39,9 43,7  89 60,1 65,5 70,5 

30 14,2 16,7 18,9  60 36,6 40,8 44,5  90 60,9 66,4 71,4 
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Y, Ерл при втратах  Y, Ерл при втратах  Y, Ерл при втратах 
V 

0,0001 0,001 0,005  
V 

0,0001 0,001 0,005  
V 

0,0001 0,001 0,005 

91 61,8  67,3 72,3  142 105,1 112,6 119,3  202 158,0 167,3 175,6 

92 62,6 68,2 73,2  144 106,9 114,4 121,2  204 159,7 169,1 177,5 

93 63,4 69,0 74,1  146 108,6 116,2 123,0  206 161,5 171,0 179,5 

94 64,2 69,9 75,0  148 110,4 118,0 124,9  208 163,3 172,8 181,4 

95 65,1 70,8 75,9  150 112,1 119,8 126,8  210 165,1 174,6 183,3 

              

96 65,9 71,7 76,9  152 113,8 121,7 128,7  212 166,9 176,5 185,2 

97 66,8 72,5 77,8  154 115,6 123,5 130,5  214 168,7 178,3 187,1 

98 67,6 73,4 78,7  156 117,3 125,3 132,3  216 170,5 180,2 189,0 

99 68,4 74,3 79,6  158 119,1 127,1 134,2  218 172,3 182,0 190,8 

100 69,3 75,2 80,5  160 120,8 128,9 136,1  220 174,0 183,9 192,7 

              

102 70,9 76,9 82,3  162 122,6 130,7 138,0  222 175,8 185,7 194,6 

104 72,6 78,7 84,2  164 124,3 132,6 139,9  224 177,6 187,6 196,5 

106 74,3 80,4 86,0  166 126,1 134,4 141,8  226 179,4 189,4 198,4 

108 76,0 82,2 87,9  168 127,9 136,2 143,6  228 181,2 191,3 200,3 

110 77,7 84,0 89,7  170 129,6 138,0 145,5  230 183,0 193,1 202,2 

              

112 79,4 85,7 91,6  172 131,4 139,8 147,4  232 184,8 195,0 204,1 

114 81,1 87,6 93,3  174 133,1 141,7 149,3  234 186,6 196,9 206,1 

116 82,8 89,4 95,2  176 134,9 143,5 151,1  236 188,4 198,7 208,0 

118 84,5 91,2 97,0  178 136,7 145,3 153,0  238 190,2 200,6 209,9 

120 86,2 92,9 98,9  180 138,4 147,2 154,0  240 192,0 202,4 211,8 

              

122 87,9 94,6 100,7  182 140,2 149,0 156,8  242 193,8 204,3 213,7 

124 89,6 96,4 102,6  184 142,0 150,8 158,7  244 195,6 206,1 215,5 

126 91,3 98,2 104,5  186 143,7 152,6 160,6  246 197,4 208,0 217,4 

128 93,1 100,0 106,3  188 145,5 154,4 162,5  248 199,2 209,9 219,3 

130 94,8 101,8 108,2  190 147,3 156,2 164,4  250 201,0 211,7 221,3 

              

132 96,5 103,6 110,0  192 149,1 158,1 166,2  260 210,0 221,0 230,8 

134 98,2 105,6 111,8  194 150,8 159,9 168,1  270 219,1 230,3 240,3 

136 100,0 107,2 113,7  196 152,6 161,7 170,0  280 228,2 239,6 249,8 

138 101,7 109,0 115,6  198 154,4 163,6 171,8  290 237,3 248,9 259,4 

140 103,4 110,8 117,4  200 156,2 165,4 173,7  300 246,4 258,3 269,0 
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Y, Ерл при втратах  Y, Ерл при втратах  Y, Ерл при втратах 
V 

0,0001 0,001 0,005  
V 

0,0001 0,001 0,005  
V 

0,0001 0,001 0,005 

310 255,5 267,7 278,6  410 347,7 362,1 375,0  550 478,2 495,6 510,8 

320 264,7 277,1 288,2  420 356,9 371,6 384,7  600 525,2 543,4 559,5 

330 273,9 286,5 297,8  430 366,3 381,1 394,4  650 572,3 591,4 608,3 

340 283,1 295,9 307,4  440 375,5 390,6 404,0  700 619,5 639,5 657,1 

350 292,3 305,4 317,1  450 384,8 400,1 413,7  750 666,8 687,7 706,0 

              

360 301,5 314,8 326,7  460 394,1 409,6 423,4  800 714,3 735,9 754,9 

370 310,7 324,2 336,3  470 403,4 419,1 433,1  850 761,8 784,2 803,9 

380 319,9 333,7 346,0  480 412,7 428,6 442,8  900 809,4 832,5 852,9 

390 329,1 343,2 355,7  490 422,0 438,2 452,5  1000 904,8 929,4 951,1 

400 338,4 352,7 365,4  500 431,4 447,8 462,2  1100 1001 1027 1050 
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