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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.
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STRUCTURE OF MEASURING IN INTEGRAL NETWORKS OF MASS SERVICE
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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.
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У роботі проаналізовані сучасні аналогові генераторів синусоїдних сигналів.
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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
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раторами типу RC. Перші використовуються головним чином на високих частотах, другі – на низьких.
Незатухаючі коливання в контурі автогенератора
встановляться лише при виконанні двох основних
умов, які отримали назву умов самозбудження, або
баланс фаз та баланс амплітуд: підсКзз = 1; підсзз = 0.
Широко розповсюджені в різноманітних вузлах
радіо пристроїв транзисторні автогенератори. Властивості транзисторних автогенераторів, що працюють на
низьких частотах, достатньо добре вивчені. Менш досконало вивчені особливості автогенераторів, що працюють на високих частотах, хоча на практиці їх застосовують досить широко, і інтерес до них завеликий. В
останній час з’явились кварцові резонатори, які задовільно працюють на частотах до декількох сотень мегагерц. Проектуванню автогенераторів із застосуванням таких резонаторів приділяється велика увага. У
більшості сучасних транзисторів гранична частота по
крутизні не перевищує 50 – 100 МГц. При аналізі високочастотного автогенератора (рис. 1) необхідно рахуватись із особливостями транзистора і, в першу чергу, з наявністю у транзистора великої фази середньої
крутизни та низьких високочастотного транзисторного
автогенератора вихідного та вхідного опорів.

Висновки
1. Проаналізовано існуючи аналогові генератори синусоїдних сигналів.
2. Наведено узагальнену еквівалентну схему
високочастотного транзисторного автогенератора.
3. Проведений аналіз можна використовувати
при розробці випробувального устаткування вимірювально-інформаційних систем для промисловості
народного господарства України.
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Рис. 1. Узагальнена еквівалентна схема високочастотного
транзисторного автогенератора
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АНАЛИЗ АНАЛОГОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ
А.С. Гаценко, Е.Н. Николенко
В работе проанализированы современные аналоговые генераторы синусоидальных сигналов.
Ключевые слова: аналоговые генераторы, синусоидальные сигналы.
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ANALYSIS OF GENERATORS OF ANALOGS OF SINUSOIDAL SIGNALS
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The modern generators of analogs of sinusoidal signals are analysed in work.
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КОМПЕНСАЦІЯ НАДЛИШКОВОГО ШУМУ У ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОМУ
ГІРОСКОПІ З ВІДГАЛУДЖЕВАЧЕМ ТИПУ 33
У роботі розглянуто схему волоконно-оптичного гіроскопа з відгалуджевачем типу 3×3, який дозволяє
компенсувати надлишковий шум за рахунок використання відповідних режимів роботи розглянутої системи.
Ключові слова: волоконно-оптичний гіроскоп, надлишковий шум.

Вступ
Постановка задачі. Один зі шляхів підвищення точності волоконно-оптичних гіроскопів пов'яза172

ний з використанням у них суперфлюресцентних
волоконних джерел випромінювання. Такі джерела
близькі за властивостями до теплових й характери© В.П. Лисечко, Є.П. Шевцов

