Повідомлення
значенням ТКО a1 та a 2 , а також спосіб з’єднання
отриманих фотоліграфією чутливих тензоелементів
на підложці, можливо, використовуючи співвідношення (3), (4), підбирати ТКО a 0 інтегрального тензорезистора в широкому діапазоні значень для різноманітних матеріалів зразка з визначеними значеннями м (1), (2).
Точне значення a 0 можна отримати лазерною
підгонкою опорів резисторів R1 та R 2 тензочутливих елементів, використовуючи в режимі підгонки
омметр, підключений безпосередньо до клем резистора R1 , а потім до клем R 2 .

Висновки
1. Розроблено варіант конструкції тонкоплівочного тензорезистора за допомогою технічного ефекту перетворення прицензійних мікроелектронних
перетворювачів тиску в електричний сигнал.
2. При розробці конструкції тонкоплівочного тензорезистора використовано лазерний метод підгонки.
3. При проведенні експерименту використовано лазерний метод підгонки.

4. Запропоновано метод створення термокомпенсаційного тензоперетворювача, якій дозволяє
отримати тензорезистори з заданим значенням номінального опору і ТКО, використовуючи при цьому лише один тип інтегральної топології.
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МЕТОД СОЗДАНИЯ ТОНКОПЛЁНОЧНОГО ТЕРМОКОМПЕНСАЦИОННОГО ТЕНЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
А.А. Бондаренко, Е.А. Коновченко
В работе разработан метод создания тонкоплёночного термокомпенсационного тензопреобразовавтеля и описан эксперимент, который позволяет сделать вывод о достижении технического эффекта преобразования прицензиционных микроэлектронных преобразователей давления в электрический сигнал.
Ключевые слова: термокомпенсационный тензопреобразователь, технический эффект
METHOD OF CREATION THIN-FILM TEMPERATURE-COMPENSATED TENSO-REFORMER
A.A. Bondarenko, E.A. Konovchenko
In work the method of creation is developed thin-film temperature-compensated tenso-reformer and an experiment which
allows to draw conclusion about achieving the technical effect of transformation of prizentsent microelectronic transformers of
pressure in an electric signal is described.
Keywords: temperature-compensated tenso-reformer, technical effect.
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СТРУКТУРА ИЗМЕРЕНИЙ В ИНТЕГРАЛЬНЫХ СЕТЯХ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В работе рассматривается вопрос организации измерений и поиска неисправностей в интерфейсе первичного доступа и интерфейсе первичного доступа ISDN.
Ключевые слова: сети передачи данных, имитационные измерения.

Введение
Постановка задачи. Проблемы, с которыми
столкнулись специалисты на этапе опытного внедрения технологии интегральных сетей массового
обслуживания (ISDN) в Украине ISDN, в отечественной технической литературе практически не освещались. Особенно это касается навыков настрой© А.А. Важинская

ки сети, связанных с поиском противоречий в работе устройств, методологией измерений в ISDN и
современных сетях передачи данных Frame Relay,
что подтверждает актуальность данной статьи.
Анализ литературы. Отдельные фрагменты
проблемы организации процесса опытного внедрения ISDN рассмотрены в [1 – 5]. Однако целостной
методики таких процедур пока не существует.
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Цель работы. В работе рассматривается вопрос организации измерений и поиска неисправностей в базовом интерфейсе обмена и в интерфейсе
первичного доступа ISDN.

Основной материал
Для анализа базового интерфейса обмена выполняются три группы измерений: прединсталляционные измерения, автоматические эксплуатационные тесты и комплекс измерений по поиску неисправностей в структуре базового доступа ISDN.
Первым этапом является проведение прединсталляционных измерений. Основная задача ISDN
состоит в организации доступа пользователей по
цифровым каналам с использованием существующих абонентских кабелей. В связи с этим возникает
проблема выбора такого абонентского кабеля для
предоставления услуг ISDN.
После выбора абонентского кабеля и установки
оборудования ISDN необходимо проведение тестов по
анализу качества предоставляемых услуг ISDN. Для
этого выполняются автоматические эксплуатационные
тесты, которые сводятся к имитации работы абонента
в сети. К автоматическим тестам относятся [3]:
– анализ физических параметров шины данных;
– сервисный тест, в котором проверяется, все
ли услуги, определенные по ТУ, поддержаны;
– поканальный тест, в котором проверяется
возможность предоставления услуг ISDN по обоим
трафиковым каналам передачи данных;
– трафиковый тест, в котором проверяется возможность использования абонентом двух каналов
передачи данных одновременно;
– тестирование трафиковых каналов по параметру ошибки методом локального шлейфа или в
режим “точка-точка”;
– анализ дополнительных видов обслуживания.
Если для проведения автоматических эксплуатационных тестов обычно используются простые тестеры
ISDN, то измерения, связанные с поиском неисправности в структуре базового доступа, требуют детального
анализа протокола взаимодействия между различными
устройствами интерфейса первичного доступа. Для этого необходимо не только проводить измерения физических параметров, но и выполнять полный анализ протокола сигнального обмена интерфейса первичного доступа. Эта группа измерений наиболее сложна при обслуживании ISDN, требует высокой квалификации персонала и большого опыта. Оперативный поиск и устранение неисправностей в интерфейсе первичного доступа включают сначала анализ причины отказа предоставления услуги по таблице стандартных кодов, а затем
идентификацию точки нарушения соединения и анализ
возможных нарушений сигнального обмена на основе
данных декодирования протоколов. Этот анализ осуществляется на всех трех уровнях сигнального обмена.
Поиск неисправностей на основе анализ протокола объективно сложен и требует самых мощных анализаторов
протоколов ISDN.
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Отличительными особенностями этих измерений в интерфейсе первичного доступа являются [4]:
– отсутствие группы прединсталляционного
тестирования, поскольку в роли его выступает анализ потока Е1;
– большая длительность проведения автоматических эксплуатационных тестов, поскольку интерфейс первичного доступа имеет 30 трафиковых каналов с необходимостью проведения в полном объеме поканального и трафикового тестов; в отличие
от интерфейса базового обмена непрохождение трафикового теста может быть связано с нарушениями
работы коммутационных устройств и не зависит от
параметров физического уровня;
– в силу структуры протокола интерфейса первичного доступа анализ первого уровня протокола
Q.921 не производится;
– использование высокоскоростного канала
служебной информации обычно усложняет процедуру анализа протокола, поскольку высокая скорость
исключает анализ в режиме реального времени;
– анализ дополнительных видов обслуживания
в интерфейсе первичного доступа не производится.
Отдельной группой является группа имитационных измерений в ISDN, которые относятся не к
эксплуатационным, а, скорее, к системным. Имитационные измерения включают [1, 2]:
– измерения трафиковой имитации сетевого
уровня, обеспечивающие анализ процессов обслуживания трафика сетью ISDN;
– измерения, связанные с имитацией кабелей,
используемых в ISDN; эти измерения служат для
анализа работы различных устройств в ISDN в зависимости от параметров кабеля.

Выводы
1. В работе проведен анализ методов измерения
параметров интегральных цифровых сетей массового обслуживания.
2. В результате анализа определены основные
действия обслуживающего персонала по обнаружению неисправностей в сетях и определению путей
по их устранению.
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Повідомлення
СТРУКТУРА ВИМІРЮВАННЯ В ІНТЕГРАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
А.О. Важінська
У роботі розглядається питання організації вимірювання та пошуку несправностей в інтерфейсі первинного доступу та інтерфейсі первинного доступу ISDN.
Ключеві слова: мережи передачі даних, імітаційні вимірювання.
STRUCTURE OF MEASURING IN INTEGRAL NETWORKS OF MASS SERVICE
A.A. Vazhinskaya
In work the question of organization of measuring and search of disrepairs is examined in the interface of primary access
and interface of primary access of ISDN.
Keywords: networks communications of data, measurings of imitations.
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АНАЛІЗ АНАЛОГОВИХ ГЕНЕРАТОРІВ СИНУСОЇДНИХ СИГНАЛІВ
У роботі проаналізовані сучасні аналогові генераторів синусоїдних сигналів.
Ключеві слова: аналогові генератори, синусоїдні сигнали.

Вступ
Постановка задачі. Одним із напрямків,
пов’язаних з розробкою та створенням високоточних,
надійних та економічних засобів вимірювань і контролю, є використання генераторів синусоїдальних
сигналів та пристроїв, побудованих на їх основі. Використання ідей теорії управління дозволило істотно
покращити метрологічні характеристики генераторів
і разом з тим поставило нові, не традиційні для цієї
галузі техніки, задачі, які знаходять своє використання в промисловості. Тому питання аналізу аналогових
генераторів синусоїдних сигналів, яке розглядається
у цієї роботі є актуальним для покращення метрологічних характеристик генераторів.
Аналіз літератури. У відомій літературі, яка присвячена питанням вимірювання характеристик гармонічних сигналів із проміжним перетворенням напруги в
частоту [1 – 5], розглядаються питання, пов’язані з теоретичними основами цифрової вимірювальної техніки.
Але деякі особливості існуючих аналогових генераторів синусоїдних сигналів не розглядаються.
Метою роботи є аналіз особливостей існуючих
аналогових генераторів синусоїдних сигналів.

Основний матеріал
Вимірювальні генератори є джерелом стабільних сигналів заданої форми, частоту і амплітуду яких
можна змінювати у визначених межах. Вони використовуються при дослідженнях, настроюванні і перевірках різноманітних радіотехнічних пристроїв, пристроїв дротового зв'язку і спеціальної техніки, при
градуюванні вимірювальних приладів, визначенні
амплітудних і амплітудно-частотних характеристик
чотириполюсників, при вирішенні інших практичних
задач [1]. Форма коливань може бути різною: синусо© А.С. Гаценко, О.М. Ніколенко

їдальною, прямокутною, трапецеїдальною, трикутною і т.п. Генератори, що виробляють коливання синусоїдальної форми називаються генераторами синусоїдальних (або гармонічних ) коливань. Генератор
синусоїдальних коливань являє собою пристрій, що
перетворює електричну енергію постійного струму в
енергію електромагнітних коливань синусоїдальної
форми необхідної частоти і потужності [1].
За діапазоном частот вимірювальні генератори
розділяють на низькочастотні (від 20 Гц до 300 кГц),
високочастотні (від 30 кГц до 300 Гц) та надвисокочастотні (понад 300 МГц). До низькочастотних належать також генератори інфранизьких частот, нижня
межа яких складає сотні або тисячні частки герца [1].
За призначенням і формою вихідних сигналів
виділяють такі види вимірювальних генераторів: ГЗ –
генератори синусоїдних сигналів низької частоти;
Г4 – генератори синусоїдних сигналів високої частоти; Г5 – генератори імпульсних сигналів; Г6 –
генератори сигналів спеціальної форми [2].
Взагалі електронний генератор із зовнішнім збудженням ніяк не відрізняється від звичайного підсилювача. На деяких частотах коефіцієнт підсилення
трансформаторного каскаду може значно зрости завдяки резонансу між індуктивностями трансформатора
та ємностями, що є у схемі. Будь-який підсилювач може бути перетворений в автогенератор, якщо його
охопити позитивним зворотнім зв'язком та забезпечити виконання умови: К  1 . Для побудови автогенератора синусоїдальних коливань звичайно використовується два типи схем підсилювачів: резонансні підсилювачі та підсилювачі на резисторах [1].
Автогенератори, що виконані на основі схеми
резонансного підсилювача, часто називають автогенераторами типу LC, а автогенератори, побудовані на
основі схеми підсилювача на резисторах – автогене171

