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ТЕХНІКА  БЕЗПЕКИ  ПРИ  ВИКОНАННІ  ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ 

 

 

Проведення лабораторних робіт з дисципліни  „Технічні засоби 

електрозв’язку” пов'язане з використанням обладнання, яке знаходиться під 

небезпечною напругою.  

Для  запобігання  ураження електричним струмом, перед виконанням 

лабораторних робіт викладач обов’язково повинен провести інструктаж з 

техніки безпеки, про що робиться відмітка в спеціальному журналі 

інструктажу. 

При  виконанні роботи забороняється використання обладнання, в якому 

порушена ізоляція струмопровідних частин. Слід працювати тільки зі 

справними  приладами та з  тими, які передбачені технологією даної роботи. 

Забороняється торкатися руками клем, що знаходяться під напругою. 

Наявність напруги слід перевіряти тільки вимірювальними приладами. 

Подачу напруги в зібрану схему може дозволити тільки викладач після 

перевірки схеми. 

Якщо в ході роботи помічена несправність приладів, їх треба негайно 

вимкнути і доповісти про це викладачу. 

 

 



ПОРЯДОК   ВИКОНАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ 

ЛАБОРАТОРНОЇ  РОБОТИ 

 

Для успішного виконання лабораторної роботи студент повинен 

дотримуватись наступних основних положень: 

1. Точно виконувати «Правила техніки безпеки та поведінки в 

лабораторії».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Лабораторна робота повинна виконуватись у складі бригади з 3-4 

чоловік на закріпленому за бригадою робочому місці. Обов'язки між членами 

бригади розподіляються перед виконанням кожної лабораторної роботи. 

Кожний член бригади повинен мати чернетку для записів та розрахунків і 

підготовлену завчасно форму звіту. 

3. Засвоїти та суворо дотримуватись послідовності виконання 

лабораторної роботи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- вивчити інструкційну картку з метою з'ясування об'єму і змісту 

майбутньої роботи; 

- ознайомитись з обладнанням та вимірювальними приладами. Їх 

розташування на робочому місці повинне бути раціональним, забезпечувати 

наочність, зручність зібрання схеми та роботи (прилади та обладнання на 

робочому місці, як правило, розташовуються викладачем до прибуття 

студентів). Необхідні технічні характеристики приладів записуються у 

відповідні форми; 

-  зібрати схему; 

- після складання схеми і перевірки її викладачем на робочому місці не 

повинно залишатись нічого зайвого (тільки обладнання, прилади та зошит 

для записів); 

-  в суворій послідовності, викладеній в інструкційній картці, пункт за 

пунктом провести вимірювання та обчислювання, записуючи результати у 

відповідні форми; 

          - зразковий порядок на робочому місці повинен підтримуватися 

протягом всієї роботи; 

- робота повинна виконуватися самостійно. Звертатись до викладача в 

процесі роботи слід тільки в тому випадку, коли всі спроби самостійно 

знайти відповідь на поставлені запитання вичерпані; 

-  розбирати схему дозволяється тільки після доповіді викладачу про 

результати виконаних вимірювань та обчислювань. 

4. Висновок по результатах роботи і відповіді на контрольні запитання 

є завершальним етапом виконання лабораторної роботи. 

Зміст і глибина висновків та відповідей на контрольні запитання 

характеризують ступінь повноти рішення студентами поставлених завдань,  і 

в значній мірі, є основою для оцінювання виконаної студентами роботи. 

5.  Охайно оформлений, на окремих листах звіт про виконання роботи 

подається студентами викладачу до початку наступної роботи. 

Без звіту за попередню роботу студент до виконання наступної 

лабораторної роботи не допускається. 



ЛАБОРАТОРНА  РОБОТА  №1 

 

Збирання на макеті  схеми  телефонного апарата системи ЦБ. 

Знаходження  і  усунення пошкоджень 

 

Мета: вивчення складу телефонного апарата системи ЦБ і монтажної 

схеми  включення його приладів, набуття практичних навиків до включення,     

перевірки дії, надходження і усунення пошкоджень в телефонному апараті 

системи ЦБ. 

 

Обладнання та прилади:  

 

1  Макет телефонною апарата системи ЦБ. 

2  Перевірочна лінія, включена до телефонного комутатора системи ЦБ. 

3 Телефонний апарат системи ЦБ. 

4 Провідники з накінцівками. 

5 Продзвіночний прилад. 

 

Загальні  відомості: 

 

Телефонним  апаратом  називається  пристрій для передачі  та  прийому 

розмови на відстань. Телефонні апарати класифікуються по наступним  

ознакам: 

1 По  способу  живлення мікрофона  –  апарати МБ  і апарати  ЦБ. 

2 По типу  схеми: зі змінною  схемою, з місцевим  ефектом та 

протимісцеві. 

3 За  місцем  та умовами їх використання: загального призначення, з 

підсилювачами гучномовні, з тастатурним  набором призначення (корабельні, 

шахтові). 

4 По конструкції: настінні, настільні, комбіновані (уніфіковані), 



переносні. 

В апараті системи ЦБ мікрофон   отримує  живлення  по  проводам 

абонентської  лінії від загальної  акумуляторної  батареї, розташованої  на  

телефонній  станції. 

Основними   вузлами  телефонного  апарата  системи  ЦБ є  телефон, 

мікрофон (мікротелефон), автотрансформатор, важільний перемикач, дзвінок, 

телефонна  розетка та шнури. 

Телефоном  називається прилад, який  перетворює  енергію електричного  

змінного  струму тональної  частоти, який надходить  до телефонного апарату, 

в звукові коливання. 

За способом   перетворення  енергії телефони    розділяються  на  

електромагнітні, електродинамічні, п'єзоелектричні. 

В  пристроях місцевого  телефонного  зв'язку в  даний  час  

використовуються електромагнітні  телефони  капсульного   типу. 

В даний  час заводи  випускають капсульні  телефони   типів ТА-4, ТК-57, 

ТК-67. 

Мікрофон призначений для  перетворення звукових  коливань в  

електричні. Найбільше   використання   в телефонних апаратах місцевого  

зв'язку отримав  мікрофон  з  вугільним  порошком. 

Дія  його заснована  на  принципі  зміни опору вугільного  порошку  під  

впливом звукових  коливань, що діють  на мембрану   мікрофона. Вугільний  

мікрофон  виконує  також  роль підсилювача, так як  потужність  звукових 

коливань в  електричному  ланцюзі  значно   більша  потужності  звукових 

коливань, які  діють на  мембрану. До недоліків  такого  мікрофону  

відносяться:  спікання, гігроскопічність зерен вугільного  порошку, залежність 

властивостей  мікрофону від  розташування в просторі, значні  нелінійні  

спотворення та власні  шуми.  

Широке  використання  отримали   мікрофонні  капсулі наступних типів -  

МК-10, МК-14, МК-16. 

В залежності  від  величини струму живлення та  опору  вугільного 



порошку мікрофони діляться на   високоомні, середньоомні  та низькоомні. 

Мікротелефон призначений  для  розташування  в  ньому  мікрофонного  

та телефонного  капсулів, підключення останніх  за  допомогою 

мікротелефонного  шнура  до  схеми  телефонного апарату.  

Мікротелефон забезпечується  трьохжильним чи чотирьохжильним 

шнуром в залежності від схеми   вмикання мікрофона і телефону. 

Трансформатор телефонного апарата призначений головним чином, для 

зв’язку окремих елементів розмовної схеми та для узгодження їх опорів з 

вхідним опором лінії. В телефонних апаратах застосовуються  

трансформатори  низької частоти. В  сучасних  телефонних апаратах  

використовуються трансформатор  переважно з трьома  обмотками: лінійною, 

балансною, телефонною (мікрофонною). В  апаратах ЦБ обмотка, яка 

підімкнена  до телефону,  називається телефонною. 

Важільний  перемикач  забезпечує  перемикання ланцюгів  викличних та 

розмовних приладів  апарату. 

Якщо  мікротелефон  на  важільному  перемикачу, то  в  лінійний ланцюг 

ввімкнено дзвінкові  елементи апарата. При знятті  мікротелефону з 

важільного  перемикача в лінійний  ланцюг  вмикаються  розмовні прилади  

апарату. 

По конструктивному  оформленню  важільні перемикачі телефонних 

апаратів  можна розділити на  кнопково-стерженеві та  вилкові, плоскі. Якість  

важільного  перемикача оцінюється числом  безперебійних спрацьовувань та 

величиною тиску  його замкнених  пружин. Термін служби   перемикача 

сучасних телефонних апаратів повинен бути не меншим за  300 000  

неперервних спрацьовувань без порушення регулювання. 

Дзвінок призначений для  прийому вхідного  виклику, який надходить від 

станції. 

 



Порядок  виконання  роботи: 
 

 

1 Ознайомитися з загальним складом макета телефонного апарата системи 

ЦБ. 

2 Зібрати на макеті схему включення дзвінкового ланцюга телефонного 

апарата ЦБ, підключити її в перевірочну лінію і провести перевірку її дії під час 

приймання виклику.  

3 Зібрати на макеті схему включення мікрофонного і телефонного 

ланцюга апарата і перевірити їх дію. Для цього необхідно зняти мікротелефон з 

гаку і впевнитись в отриманні виклику від даного абонента на комутаторі. 

Разом з тим цілісність розмовного ланцюга зібраного на макеті апарата системи 

ЦБ повинна підтверджуватись чутним в телефоні продуванням. 

4 Провести з'єднання зібраного на макеті телефонного апарата системи ЦБ 

з іншим, включеним до цього комутатора діючим апаратом. 

5 Якщо при виконанні роботи Ви зустріли порушення в роботі 

телефонного апарата необхідно знайти і усунути пошкодження. 

 

 

ЗМІСТ  ЗВІТУ 

 

 

1 Найменування та мета роботи. 

2 Перелік використаного під час роботи обладнання. 

3 Відповіді на контрольні питання за своїм варіантам. 

4 Висновок. 

 

ЛІТЕРАТУРА 
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Лабораторна робота №2 

 

Практичне вивчення спеціальних  телефонних апаратів, які 

застосовуються на залізничному транспорті 

 

Мета роботи: Ознайомлення з будовою, особливостями монтажу 

спеціальних телефонних апаратів залізничного зв'язку. Придбання практичних 

навиків з включення та перевірки їх роботи. 

 

Обладнання та прилади:  

1 Телефонні апарати: "Перегін-М", "Перегін-КТС", 

"ТММС-2", переносні переговорні пристрої "Полігон". 

2  Перевірочна лінія з телефонними апаратами "Перегін-М", ("Перегін-

КТС"), які підключені до комутаторів КПС-2/3 (КТС), як абонентські пункти 

перегінного зв'язку. 

3 Перевірочна лінія станційного розпорядчого зв'язку, підключена до 

комутатора станційного зв'язку типу КСС-20/30. 

4 Перевірочна лінія поїзного диспетчерського зв'язку. 

5 Перевірочна лінія ланцюга постійного зв'язку. 

 

Загальні  відомості: 

Для організації  деяких видів залізничного  зв'язку широко використовуються 

спеціальні  телефонні  апарати. 

Телефонний апарат „Перегін-М” встановлюється поза приміщеннями. 

Апарат має п'ять модифікацій, що відрізняються один від одного елементами 

кріплення і конструкцією кришки. Апарат "Перегін-М1" встановлюється на 

дерев'яній опорі, „Перегін-М2” - на стіні шафи ШРУ або на стіні будівлі, 

"Перегін-МЗ" — на залізобетонній опорі, "Перегін-М4" — на залізобетонному 

щоглі",  а  "Перегін-М5" —  на стіні.  

Телефонний апарат "Перегін-М". Цей апарат можна включати в двох- та 



чотирьохпровідні лінії перегінного зв'язку, призначеного для службового зв'язку 

працівників, що знаходяться на перегоні, з поїзним диспетчером та іншими 

посадовими особами; в двохпровідні лінії поїзного диспетчерського зв'язку на 

дільницях з диспетчерською централізацією (через апаратуру КАСС); в цьому 

випадку апарат встановлюється біля вхідного світлофора залізничної станції; в 

абонентські лінії станційного розпорядчого зв'язку, у двох- та  чотирьохпровідні  

лінії  диспетчерського  зв'язку  метрополітену.  

 Литий металевий корпус апарату (рис. 2.1) з гумовими прокладками 2 під 

кришкою 3 забезпечує захист апарату від механічних ушкоджень, пилу та вологи. 

Апарат зберігає працездатність при зміні температури навколишнього середовища 

від -45 до +60 С і відносній вологості  повітря  

Рисунок 2.1 

 

Рисунок 2.2 

 

 



 

Переносний переговорний пристрій "Полігон". Цей пристрій 

призначений для організації тимчасової зв'язку по  двопровідних лініях. Він 

замінив  апарати  ПТА, ТЛ-61, ТППС-1, ТНПВ і ВВУ, випуск яких 

припинений. У пристрої «Полігон»  передбачена можливість ведення 

переговорів в режимі гучномовного зв'язку.  Електродинамічний капсуль ДЭМ-

4М використовується не тільки при прийомі мови, але і в якості мікрофону при 

передачі. Рівень сигналу на виході підсилювача при передачі не менш +2 дБ по 

потужності. При прийомі підсилення сигналу не менше 32дБ. Такий рівень 

достатній, щоб прийняти виклик голосом на відстані до 10м. В підсилювачі є 

автоматичне регулювання рівня. При роботі по лініях виборчого зв'язку, 

включеним в телефонні комутатори через апаратуру ПСТ, передбачена  

можливість  здійснити  дзвінок  на  частоті  1600 Гц.  

 Апарат електромеханіка місцевого зв'язку ТММС-2. Цей апарат 

призначений для тимчасового підключення до двопровідних ліній  місцевого та 

станційного розпорядчого зв'язку при їх перевірці і випробуванні. Поряд з 

веденням переговорів та контролем лінії зв'язку за допомогою апарата можна 

визначити характер пошкодження лінії: "земля" або "стороння батарея "на 

проводі «а» чи «б», «обрив»  і  «коротке  замикання". 

 Розглянемо роботу апарату (рис.2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 -  Принципова схема  аппарата електромеханіка  місцевого  

зв'язку ТММС-2 

 



У ньому є сім кнопок SB1 - SB7 для перекладу в потрібний режим роботи. 

Положення кнопок при проведенні випробувань ліній вказано в таблиці 2.1. 

Крім кнопок в апараті є мікротелефон, номеронабирач та  індикатор VL - 

неонова лампа МН-3.  

При «контролі абонентської лінії» мікротелефон апарату ТММС-2   

підключається паралельно. Щоб не вносити помітного загасання в лінію, 

послідовно з мікротелефоном  включається резистор  R опором 5,6 кОм.  

 Для передачі мови з апарату натискається кнопка SB1. При цьому 

шунтується  резистор R і мікрофон ВМ отримує живлення  з лінії від  

центральної батареї телефонної станції або спеціального залізничного 

комутатора.  

 Для перевірки наявності пошкодження типу «земля» на проводі «а»  слід 

натиснути кнопку SB2. При наявності пошкодження горить сигнальна неонова 

лампа. Струм проходить по колу: мінус центральної батареї (на станції), лінія 

Л1, контакти кнопок SB5 2-1, SB6 1-3, SB7 5-4, лампа VL, контакти кнопок SB7 

1-2, SB3 2-1, SB2 3 -2, затискач  А, провід а абонентської лінії, «земля» на 

проводі «а», через землю на плюс центральної батареї. Плюс центральної 

батареї на телефонній станції завжди заземлюється. Вимірювання повторюють 

при натисканні  кнопки SB7 і міняючи місцями виводи сигнальної лампи. 

Потенціал, при якому  загорається неонова лампа, в деякій мірі залежить від 

полярності живлення. Може виявитися, що при першому вимірі лампа не 

займається, а після натискання кнопки SB7 займеться, що означає наявність 

даного  пошкодження на абонентській лінії. Крім того, можливо, що мінус 

центральної батареї надходить з АТС в лінію Л2, а плюс центральної батареї - в 

лінію Л1. Тому в разі відсутності сигналізації корисно  провести додаткову 

перевірку: поміняти проводи Л1 і Л2 місцями. Для цього необхідно додатково 

натиснути кнопку SB5. Для перевірки наявності пошкодження типу «земля» на 

проводі «b» слід натиснути одночасно кнопки SB2 та SB3 і виконати  інші 

операції, описані вище. 

Таблиця 2.1  



Перевірка  

абонентської 

лінії 

Положення кнопки 

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 

Конроль 

розмови 
_ _ _ _ _ _ _ 

Розмова + _ _ _ _ _ _ 

«Земля» на 

проводі «а» 
_ + _ _ х _ х 

«Земля» на 

проводі «б» 
_ + + _ х _ х 

«Батарея» на 

проводі «а» 
_ + _ _ х + х 

«Батарея» на 

проводі «б» 
_ + + _ х + х 

Обрив _ + _ + х _ _ 

Коротке 

замикання 
_ + _ + _ _ _ 

П р и м і т к а :  + кнопка натиснута; — кнопка не натиснута; х — вимірювання 

повторити при натисканні  даної  кнопки. 

 

При зниженні опору ізоляції жил кабелю на проводі  абонентської лінії 

може з'явитися напруга ("батарея"), яка надходить з інших жил кабелю. При 

перевірці на наявність такого пошкодження  на проводі «а»  абонентської лінії 

натискаються кнопки SB2 і SB6. Створюється ланцюг: мінус центральної 

батареї (сторонньої), провід «а»  абонентської лінії, затискач А, контакти 

кнопок SB2 2-3, SB3 1-2, SB7 2-1, лампа VL, контакти кнопок SB7 4-5, SB6 3-2, 

SB5 4-5 затиск Л2, «земля» на АТС і «земля», тобто плюс центральної батареї 

(сторонньої).У разі необхідності вимірювання повторюють при натиснутих 

кнопках  SB7 і SB5  з  причин, викладених вище. 

 



Порядок виконання роботи: 
 

1 Ознайомитись з конструктивним оформлення  та монтажем  телефонного 

апарата  «Перегін-М» («Перегін – КТС»). 

2 Перевірити  роботу апарата, виконавши наступні операції: 

2.1 Увімкнути апарат, використовуючи 2-провідну схему, встановивши  

перемички: 1-2,4-5, 7-6,8-9,13-14,16-17. 

2.2 Надіслати виклик  з «Перегін-М»: для  цього необхідно відкрити  

кришку апарата спеціальним ключем і зняти слухавку. 

2.3 Перевірити проходження зв'язку під час переговорів абонента  з 

перегону з черговим по станції  (ДСП). 

2.4 Користуючись принциповою схемою апарата «Перегін-М» 

проаналізувати струмопроходження під час  різних моментів  його роботи. 

3 Ознайомитись з конструктивним  оформленням  переносного  

переговорного пристрою  типу  «Полігон». Визначити призначення  його 

елементів. 

4 Перевірити роботу пристрою «Полігон», підключивши його до ланцюга 

постанційного  зв'язку: 

4.1 Увімкнути електроживлення  вимикачем В3. 

4.2 Надіслати виклик до ланцюга  постанційного зв'язку натисканням 

кнопок  В1  та В2. 

4.3 Перевірити  проходження  зв'язку  під час переговорів. 

5 Ознайомитися з будовою  та роботою  телефонного апарату 

електромеханіка  місцевого зв'язку типу ТММС-2: 

5.1 Визначити призначення  елементів апарата типу ТММС-2. 

5.2 Проаналізувати  положення кнопок апарата ТММС-2 під час   

переводу  до  різних  режимів роботи. 

5.3 Перевірити   роботу  апарата, увімкнувши його  до ланцюга 

станційного  розпорядчого  зв'язку в режимі, обраному  Вами самостійно. 

5.4 Проаналізувати  струмопроходження в схемі  апарата типу ТММС-



2 під час  різних моментів роботи. 

 

 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

1  Назва та тема роботи. 

2 Відповіді  на контрольні запитання  свого варіанта у відповідності  до 

порядкового  номера  в учбовому  журналі. 

3  Висновок 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 
 

Вивчення приладів посилання та приймання  виборчого виклику 

 

Мета: Ознайомлення з будовою датчика та приладів приймання 

тонального виборчого виклику та монтажними схемами їх увімкнення. 

Набування навиків увімкнення, перевірки дії, знаходження та усунення 

ушкоджень у схемах посилання та приймання тонального та виборчого 

виклику. 

Обладнання та прилади:  

1 Макет з приладами посилання виборчого тонального  виклику (ДТВВ). 

2 ДТВВ у складі апаратури РСДТ-2, ДСТ-2. 

3 Макет з приладами приймання тонального виборчого виклику (ПТВВ). 

4 ПТВВ у складі апаратури проміжних пунктів типа ППТ-П, ППТ-Д, ППС.  

5Діючі (лабораторні) ланцюги поїзного диспетчерського та постанційного 

зв'язків з 2-3 проміжними пунктами. 

6 Джерело електроживлення: стояк випрямлячів напівпроводникових типу 

СВСП-24/10. 

Загальні відомості: 

Для виклику окремих абонентів,  увімкнених до групового ланцюга 

застосовується виборчий виклик тональний, який дозволяє викликати одного 

потрібного абонента, не турбуючи інших. У системі тонального виборчого 

виклику використовується сім виклич них частот (таблиця 3.1): 

Таблиця 3.1 

Номер  

викличної 

частоти 

1 2 3 4 5 6 7 

Величина  

частоти, 

Гц 

316 430 585 790 1080 1470 2000 

 



Коди індивідуальних та групових комбінацій складаються з двох імпульсів 

різної частоти. 

Кожна виклична комбінація відрізняється від усіх інших або величинами 

частот однієї або обох посилань, або порядком їх прямування. Усі викличні 

комбінації розділені на сім груп по п'ять комбінацій у кожній групі.  

Розподіл комбінацій за групами приведено у таблиці 3.2.  

Кожна виклична комбінація позначається двома цифрами-номерами 

викличних частот першого та другого посилання. Наприклад, поєднання цифр 

31 означає, що у першому посиланні передається третя частота (585 Гц), а у 

другому посиланні - перша частота (316 Гц). 

 

Таблиця 3.2 - Розподіл    комбінацій  по  групам 

Номер 

групи 

Викличні   комбінації 

групові індивідуальні 

1 21 31 41 51 61 71 

2 12 32 42 52 62 72 

3 23 13 43 53 63 73 

4 34 14 24 54 64 74 

5 45 15 25 35 65 75 

6 56 16 26 36 46 76 

8 67 17 27 37 47 57 

 

Код  циркулярної комбінації   містить  8 імпульсів:  2-1-2-3-4-5-6-7 

 

 

Треба звернути увагу на те, що циркулярна комбінація утворюється з 

групових комбінацій усіх груп  (від 1 до 7). 

При посиланні у лінію циркулярного виклику послідовно викликаються 

пункти усіх семи груп. 

Усі коди формуються у датчику тонального виборчого виклику (ДТВВ). 



 

 

Рисунок 3.1- Датчик тонального виборчого виклику 

 

Датчик тонального виборчого виклику – кодуючий пристрій системи 

виборчого зв'язку з тональним виборчим викликом. 

Кодові комбінації утворюються кодуючим  пристроєм, який складається 

з генератора тональних частот, пристрою комутації підсилювача викличних 

частот. Пристрій комутації   містить  дві групи   фіксуючих реле Н1, Н2, Н3 та 

Н4, Н5, Н6, які   визначають частоти  відповідно першого та другого імпульсів 

(таблиця 3.3) 

Генератор налаштовується  на потрібну частоту контактами кодуючих 

реле, які спрацьовують при натисканні викличних кнопок на пульті (панелі).  

Датчик  тонального виборчого виклику входить до складу розпорядчих  

станцій диспетчерського (постанційного) типів РСДТ (ПСТ). 

 

 

 



Таблиця 3.3  

Номер  викличної  

частоти  першого  

імпульсу 

Реле   першої  групи 

Номер  викличної  

частоти другого 

імпульсу 

Реле   другої   групи 

1 Н1 1 Н4 

2 Н2 2 Н5 

3 Н1, Н2 3 Н4, Н5 

4 Н3 4 Н6 

5 Н1, Н3 5 Н4, Н6 

6 Н2, Н3 6 Н5, Н6 

7 Н1, Н2, Н3 7 Н4, Н5, Н6 

 

Електроживлення датчика ДТВВ здійснюється від джерела постійного  

струму номінальною напругою 21,6÷26,4В. Середні  витрати струму при  

посиланні  індивідуального  виклику  становлять  0,65А. 

На проміжних пунктах різного типу для прийому тонального виборчого 

коду  встановлюється приймач тонального виборчого виклику (ПТВВ).  

 

 

Рисунок 3.2 - Схема приймача тонального виборчого  виклику  (ПТВВ) 

 

Кожний ПТВВ приймає індивідуальну викличну комбінацію та групову 

комбінацію своєї групи.  

У приймачі встановлено 3 коливальних контури Ф1: Ф2: ФЗ.  
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Рисунок  3.3 – Принцип  прийому  тонального  виборчого  виклику 

 

Ці контури настроєні на викличні комбінації (частоти):  

Ф1 - на перший імпульс індивідуальної комбінації; 

Ф2 - на перший імпульс групової комбінації. 

Ф3 - на другий імпульс індивідуальної та групової комбінації; 

Настройка кожного ПТВВ записується трьома цифрами (таблиця 3.3), що 

позначають частоти, на які настроєні коливальні контури: Ф1 – Ф2 – Ф3. 

 Цифри записуються у тому порядку, в якому стоять контури у схемі та в 



апаратурі проміжного пункту. 

Наприклад:  

3–2–1,      3–1 – частоти індивідульного виклику; 2-1 – частоти групового 

виклику;                                      

4–6–7    2–7   – частоти індивідульного виклику;   6–7 частоти групового 

виклику;                                                                     

При надходженні з лінії викличної комбінації її частоти послідовно 

виділяються контурами КК1 та КК2 (при індивідуальному виклику), ККЗ та 

КК2 (при груповому виклику), почергово спрацьовує перший та другий 

фіксатори імпульсів; та якщо обидва фіксатора зафіксували імпульси, на 

проміжному пункті спрацьовує  реле, контакти якого вмикають  дзвінок. Від 

дзвінка  в бік  розпорядчої  станції надходить сигнал   контролю  посилки  

виклику (КПВ). 

 

Таблиця  3.4 

№ групи 
1 2 3 4 5 6 7 

Можливі  

комібнації  

настройки  

промпунктів 

 

– 

- 

321 

421 

521 

621 

721 

 

 

– 

– 

312 

412 

512 

612 

712 

 

123 

– 

– 

423 

523 

623 

723 

134 

234 

– 

– 

534 

634 

734 

145 

245 

245 

– 

– 

645 

745 

156 

256 

356 

456 

– 

– 

756 

 

167 

267 

367 

467 

567 

– 

– 

 

 

 

Порядок виконання роботи: 

1 Ознайомитися з типами реле, трансформаторами, кроковим шукачем, які 

застосовуються у схемі ДТВВ та записати їх дані у звіт з лабораторної роботи. 

2 3ібрати на макеті схему ДТВВ. Надіслати індивідуальний, груповий, 



циркулярний виклик. Визначити та записати тривалість перших імпульсів викличних 

комбінацій індивідуального та групового викликів. 

3 Прослідкувати послідовність роботи приладів схеми при посланні 

циркулярного виклику. Записати до звіту результати спостережень. 

4 Знайти ПТВВ на стояках розпорядчих станцій ДСТ-2 та ПСТ-2 та 

ознайомитися з промисловим монтажем. 

5 Ознайомитися з конструктивним оформленням, типами реле, коливальними 

контурами,  фіксаторами імпульсів, підсилювачами приймача тонального виборчого 

виклику. Записати їх дані у звіт до лабораторної роботи. 

6 Знайти у лабораторії апаратуру проміжних пунктів типів ППТ-Д , ППС-Д та ППТ-

П. Записати у звіт настройки  ПТВВів. 

7 Послати зі стояка розпорядчої станції ДСТ індивідуальний, груповий та 

циркулярний виклик на проміжні пункти (ст.А, Б, В). Перевірити приймання 

виклику усіма промпунктами. 

8 Якщо під час проведення лабораторної роботи виникнуть 

ушкодження, встановити їх характер та усунути. 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ: 

1. З яких основних елементів складається ДТВ? 

2. Як працює генератор викличних частот в ДТВ? 

3. Які є викличні комбінації в системі тонального виборчого виклику і як вони 

формуються? 

4. Які реле в ДТВ призначені для посилки викличної частоти, які для другої? 

5. Чим визначається час подачі в лінію першої і другої викличної частоти? 

6.  Як відбувається чергування частот при циркулярному виклику? Як 

здійснюється перемикання частот? 

7.  З яких основних елементів складається ПТІВ? 

8. Як працює обмежувач амплітуд в ПТІВ-1 

9. Яке призначення кожного резонансного контуру в приймачі? 



10. З якого моменту другий фіксатор готовий до прийому викличної частоти 

11. Чим визначається час роботи дзвінка? 

12. Чим відрізняється прийом дзвінка від прийому групового і циркулярного 

виклику? 

13.  Як формується сигнал для посилки контролю отримання виклику? 

14. Як сигнал контролю отримання виклику надходить в лінію? 

 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

 

1 Найменування та мета роботи. 

2 Перелік використаного під час роботи обладнання. 

3 Відповіді на контрольні питання (за вказівкою викладача) 

4 Висновок. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 
1  Мельничук В.М., Тарасенко И. К.  Транспортная связь. - М.: Транспорт, 1990, стр. 

104-110. 

2 Технічний опис ПТВВ, ДТВВ. 

3 Бартновский Л.А., Козин В.О., Мельничук В.М. Транспортная связь. - М.: 

Транспорт, 1982. Стр. 111-114. 



Лабораторна робота № 4 

 Дослідження апаратури проміжних пунктів з тональним виборчим 

викликом 

Мета роботи: Ознайомитися з приладами проміжних пунктів різних 

типів. Придбати навики включення, перевірки дії, знаходження і усунення 

пошкоджень в проміжних пунктах. 

Обладнання і прилади: 

1 Комплекти апаратури постанційного зв'язку типів  ППС-П,    ППТ-П 

2 Комплекти апаратури диспетчерського зв'язку типів  ППС-Д, ППТ-Д 

3 Приймачі тонального виборчого виклику типів  ПТИВ-Д,  ПТИВ-П. 

4 Лабораторні ланцюги постанційного і диспетчерського зв'язків з 

розпорядчими станціями типів   ПСТ-2  і  РСДТ-2 відповідно. 

5 Обладнання електроживлення апаратури: стояк випрямлячів 

напівпровідникових типу    СВСП-24/10. 

 

Загальні  відомості: 

За  принципом  побудови та апаратури, яка застосовується,  всі види ОТЗ 

можна  об'єднати в наступні  групи: диспетчерського  зв'язку, загальнослужбові 

та зв'язок  нарад. 

До диспетчерських  зв'язків відносяться:  поїзний диспетчерський зв'язок 

(ПДС),   енергодиспетчерський (ЕДС), вагонний диспетчерський зв'язок (ВДС), 

білетно-диспетчерський зв'язок (БДС), службовий  диспетчерський  зв'язок 

(СДС). Ці  зв'язки  організуються у відповідності  зі  схемою, зображеною на  

рисунку  4.1. 
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Рисунок 4.1 – Організація диспетчерських  зв'язків 

 

На  розпорядчій  станції встановлюється: кнопково-викличний  пристрій 

(КВУ) та переговорні  прилади, до складу яких входять мікрофон (М), 

гучномовець (Г) та підсилювачі (У). Виклик  ПП здійснюється посилкою з КВУ 

спеціального  викличного  коду. В кожному ПП прилади викличного  тракту  

складаються з дешифруючого пристрою (ДШУ) та  приймача  виклику (ПВ). 

Дзвінок  постійного  струму, який є складовою частиною  ПВ, виконує також 

функції джерела  сигналу   контролю надсилання  виклику (КВ), який  

надсилається на РС під час   роботи  ПВ. Виклик  РС  станції зі сторони   ПП 

здійснюється  голосом. 

До загальнослужбових зв'язків відносяться: лінійно-колійний  зв'язок  

(ЛПС), постанційний зв'язок (ПС), зв'язок транспортної  міліції та воєнізованої 

охорони та  подібні   види  групового зв'язку, призначені для зв'язку між 

проміжними  станціями. Вони  організуються  по схемі, яка  показана  на 

рисунку 4.2. 

На  відміну  від   варіанту диспетчерського зв'язку, виклик РС з боку ПП 

здійснюється не голосом, а посилкою  викличного   струму частотою 1600 Гц. 

Для  цього  на  кожному ПП передбачено генератор  виклику ГВ, а на  РС – 

приймач  виклику ПВ та  генератор  контролю  виклику ГКВ. 

На розпорядчій  станції груповий  канал  вмикається в гніздо  Гн 

міжміського  комутатора (МК) та має  викличну  лампу ВЛ. На  комутаторі  для  



посилки  виборчого  виклику є кнопковий  пульт КП, який  керує роботою 

викличного  пристрою. 
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Рисунок 4.2 – Організація  постанційного  зв'язку 

 

Проміжні пункти – абонентські  пристрої, виконавча апаратура ланцюгів 

виборчого  зв'язку (диспетчерський або постанційний). Розрізняють проміжні  

пункти диспетчерського або постанційного  типів. 

Промпункти забезпечують:  

– приймання індивідуального, групового  і циркулярного викликів, що 

надійшли  з розпорядчої станції; 

– посилання  виклику на розпорядчу станцію; 

– приймання  і передача розмовних  сигналів; 

– посилання розмовних  і викличних  сигналів; 

– передачу до лінії контрольного  сигналу приймання  виклику (в деяких 

типах  апаратури тільки при  прийманні індивідуального  виклику). 

До  складу апаратури проміжного  пункту входять прилади  приймання  

сигналів виборчого  виклику, розмовні прилади  і пристрої передачі сигналу  

контролю приймання виклику,  а також  пристрій для підключення апаратури до 

ланцюга зв'язку і захисту від   електричних  перенапруг, що виникають  в  

ланцюгах  під впливом грози, контактних мереж  електрифікованих  доріг  та  



ліній електропередачі. 

Проміжні  пункти типів ППТ-Д, ППС-Д, ППС-Д-М призначені для 

організації  виборчого телефонного зв'язку на залізничному транспорті по 

диспетчерському  принципу на повітряних, кабельних лініях,  а також  по 

каналах тональної  частоти провідних  і радіорелейних  ліній. Проміжні пункти 

типів ППТ-П, ППС-П, ППС-Д-М призначені для організації  виборчого  зв'язку 

за постанційним  принципом. 

Проміжний  пункт  типу ППТ-Д (ППТ-П). 

Складається із: 

–   увідно-захисного  щитка – ЩВ; 

– приймально-розмовного  пристрою – ПРУ; 

– телефонного апарата – ТАД (ТАП). 

Проміжні пункти  типу ППС -  удосконалені варіанти проміжних  

пунків. 

За принципом дії  та характеристиками апаратура ППС повністю  

відповідає  апаратурі  типу ППТ  і може працювати на одних  і тих  же 

ланцюгах. 

До апаратури  уведені  стабілізоване джерело  живлення, RC–фільтри, 

кремнієві транзистори. 

Склад  промпунктів типів ППС: 

– увідно-захисний  щиток; 

– пристрій приймально-підсилювальний (УПУ); 

– телефонний апарат АТД для промпунктів типів ППС-Д, ППС-Д-М; 

– телефонний апарат АТП для промпунктів типів ППС-П, ППС-П-М. 

Увідно-захисні щитки  поставляються  за окремими замовленнями. 

Функціональна  схема проміжного пункту типу ППС-Д приведена  на 

рис. 4.3,  зовнішній вигляд  його  – на рис. 4.4. 

ППС-Д має  наступні  функціональні  блоки: 

– ввідний трансформатор Т2; 

– підсилювачі передачі і приймання УПер, УПр; 



– електронний  приймальний пристрій ЕПУ; 

– формувач  сигналу   контролю    роботи  дзвінка ФСК; 

–  випрямляч  для  живлення  апаратури  від мережі  змінного струму. 

На  станціях   з  комплектами апаратури  станційного  зв'язку або з 

комутаторами технологічного зв'язку на ланцюгах виборчого  зв'язку 

встановлюють проміжні   пункти  типів ПТИВ-Д, ПТИВ-П в залежності  від 

виду зв'язку. 

.  

Рисунок 4.3 -  Функціональна схема проміжного пункту типу ППС-Д 

 

Рисунок 4.4 - Функціональна схема  апаратури ППС-П 
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Рисунок 4.5 -   Зовнішній  вигляд  промпункту  ППС-Д 

 



 

Порядок виконання роботи: 

1 Ознайомитися з конструктивним оформленням апаратури. Для цього 

знайти в лабораторії комплекти  ППТ-Д, ППС-Д,  ППТ-П,  ПТИВ-Д, 

ПТИВ-П.   Замалювати розташування приладів на передній панелі ППТ-Д 

(ППТ-Д). 

2 Записати настройку ПТВВ усіх проміжних пунктів в ланцюгах 

диспетчерського  і постанційного зв'язку в лабораторії. 

3 Надписати усі блоки на передній панелі проміжних пунктів. 

4 Відшукати їх на принциповій схемі проміжних пунктів; увідний 

пристрій і його елементи  блок  ПТВВ,   блок підсилювачів приймання  і 

передачі, телефонний апарат відповідного типу і блок генератора виклику (для 

промпункту постанційного типу). 

5 Відкрити, користуючись викруткою, передню панель промпункту і 

замалювати клеми для підключення ліній і джерела живлення. Записати, на 

які клеми підключено живлення даного   проміжного пункту. Поміряти 

напругу живлення промпункту. 

6 З пульту диспетчера ПДТ-40 кабінету диспетчера розпорядчої станції 

послати індивідуальний, груповий і циркулярний виклик на вивчаємий 

проміжний пункт ППС-Д  або  ППТ-Д. 

7 З проміжного пункту диспетчерського типу   (ППТ-Д, ППС-Д) 

викликати диспетчера  і переговорити з ним. 

8 З проміжного пункту по станційного типу   (ППТ-П,  ППС-П) викликати 

телефоністку міжміського комутатора розпорядчої станції. Порівняти з 

викликом диспетчера. 

9 Якщо виникнуть порушення в нормальній роботі проміжного пункту, 

установити характер пошкоджень і усунути їх. 

 



 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

1 Найменування і мета роботи. 

2 Перелік використаного в роботі обладнання. 

3 Записи з усіх пунктів порядку виконання роботи. 

4 Відповіді на контрольні питання свого варіанту.   

ЛІТЕРАТУРА 

1 Худов В.Н.   Избирательная телефонная связь на железнодорожном 

транспорте. М.:  Транспорт, -1988.-256с.  

2 Технічні описи  ППТ-Д   (ППТЛ),   ППС-Д (ППСЛ). 

3 Бартновский Л.А., Козин В.О., Мельничук В.М., Транспортная связь, - 

М.: Транспорт, стр. 111-116. 



ЛАБОРАТОРНА     РОБОТА  № 5 

 

Вивчення розпорядчих  станцій  диспетчерського 

 зв'язку 

 

Мета: Вивчити склад обладнання диспетчерського зв'язку з тональним 

викликом. Ознайомитись з основними етапами роботи. 

 

Обладнання і прилади: 

1 В кабінеті диспетчера у кожного: 

а) пульт диспетчерський тональний типу ПДТ-40 (з гучномовцем у 

ньому); 

б) мікрофон динамічний;  

в) ножна педаль. 

2 В ЛАЦі (лінійно - апаратурному цеху): 

а) стояк з панелями типу ДСТ-2; 

б) стояк випрямлячів напівпровідникових типу СВСП-24/10,  

3 Два ланцюга диспетчерського зв'язку (лабораторні). 

 

Загальні  відомості: 

На розпорядчих   станціях  диспетчерського зв'язку використовується 

спеціальна  апаратура. Промисловістю випускається апаратура:  

переносна – типу РСДТ-1М; 

стаціонарна – типів РСДТ-2, РСДТ-4, РСДТ-2БК, РСДТ-4БК, РСДТ-1Ц. 

РСДТ-1М призначена для організації  одного ланцюга диспетчерського  

зв'язку і використовується в невеликих  вузлах  диспетчерського управління, а 

також  в тих   випадках, коли  диспетчерські приміщення  розташовані   на 

відстані від будинку зв'язку або при  організації  часового зв'язку. 



Апаратура розрахована на  підключення 35 проміжних пунктів з 

можливістю  виділення   і виклику чотирьох груп на управління з'єднальним 

пристроєм. Дана  апаратура виконана у вигляді настільного пульту і 

встановлюється  в кабінеті диспетчера. Вона  доповнюється  динамічним 

мікрофоном  і ножною  педаллю. 

Апаратура типів РСДТ-2, РСДТ-2БК (РСДТ-4, РСДТ-4БК) розрахована  на 

підключення 2 (4) диспетчерських ланцюгів. Апаратура стоякового  типу. Вона 

розташовується  на стандартному стояку – каркасі і встановлюється в лінійно-

апаратному цеху (ЛАЦ). На робочому  місці диспетчера встановлюють  

динамічний  мікрофон, педаль і кнопковий пульт  диспетчера. 

Умови експлуатації  апаратури диспетчерського  зв'язку визначили ряд  

вимог до самої апаратури, але найбільш  важливими є  вимоги її 

ремонтопридатності. Для  забезпечення швидкого резервування вузлів 

апаратури усі зовнішні ланцюги від усіх розпорядчих  станцій заведені 

кабелями з роз'ємами, можна  швидко перемикати  комплекти, які вийшли  зі  

строю  розпорядчих   станцій,  на резервні. 

Апаратура  отримує  електроживлення  від місцевої  станційної  батареї  

напругою  24 В. 

Всі типи розпорядчих   станцій можуть  працювати на повітряних, 

кабельних  ланцюгах, каналах  систем передачі за  2  та 4–провідними  схемами. 

Структурно-функціональна схема  організації  диспетчерського  зв'язку 

приведена  на рис. 5.1,   вид стояка ДСТ-2 – на рис. 5.2. 
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Рисунок  5.1 
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Рисунок 5. 2 – Ескіз стояка  ДСТ -2 



Порядок виконання робіт 

 

1 Ознайомитися з конструктивним оформленням апаратури РСДТ-2. 

2 Ознайомитися з розташуванням панелей на стояку ДСТ-2.  Записати 

призначення панелей, їх ключів  і приладів.  

3 Включити апаратуру РСДТ -2 тумблером, розташованим на увідній    на 

панелі стояка ДСТ-2.  

4 Диспетчер викликає проміжні пункти натисканням викличних кнопок 

на пульті   диспетчера   з   індивідуальними  і   груповими   викличними 

комбінаціями цих промпунктів. 

Для виклику усіх проміжних пунктів циркулярною комбінацією 

натискається кнопка 40. Спостерігаючи послідовне увімкнення дзвінків на 

проміжних пунктах під час приймання циркулярної комбінації поясніть 

причину: Відповідь абонента, якого викликали,  і розмова з ним починається з 

моменту знімання абонентом мікротелефонної трубки (слухавки), 

натисканням клавіші на ній. Розмова ведеться  в  симплексному режимі. 

5 Проміжний пункт викликає диспетчера 

Виклик диспетчера в системі диспетчерського зв'язку здійснюється 

голосом. Для цього необхідно натиснути клавішу на слухавці і сказати: 

„Диспетчер”. Для відповіді на виклик промпункта, почути в гучномовці, 

диспетчер натискає на педаль і передає фразу: „Диспетчер слухає!” Потім 

необхідно відпустити педаль і вислухати інформацію абонента. Так ведеться 

розмова диспетчера і абонента в симплексному режимі. 

5 В ЛАЦ, підійти до стояка ДСТ-2. Після уточнення призначення усіх 

панелей приладів і ключів  виконати  роботу електромеханіка, 

обслуговуючого апаратуру. 

6 Виклик диспетчера 2-го диспетчерського кола електромеханіком. 

Реалізація цієї програми залежить від схеми підключення стійки до каналу 

диспетчерського зв'язку. В лабораторії 2 круг диспетчерського зв'язку 

організований по 2- провідному ланцюгу, тому для виклику диспетчера 



необхідно переключити розмовні прилади електромеханіка в 2-провідний 

режим шляхом переводу ключа Вд на панелі ПВУ у середнє положення. 

За допомогою 2-провідного шнура з'єднати гніздо Гн.1 панелі ПВУ з 

гніздом Гн.8 тієї ж панелі. 

Після комутації необхідно натиснути клавішу на слухавці і голосом 

викликати диспетчера. Розмова ведеться в симплексному режимі. 

Перевірка проходження виклику і розмови по Л1 під час 2- провідної 

роботи апаратури РСДТ, Ключ ПВУ панелі ПВУ перевести в положення „2- 

пров. робота”.  

Штепсельну частину 30- канального роз'єму вставити в гніздову колодку 

Кі ( на стійці – „ліворуч” ). 

Послати виклик (індивідуальний, груповий і циркулярний ) на проміжні 

пункти 2-ї диспетчерської ділянки. 

За допомогою слухавки, заздалегідь підключеної до панелі ПВУ, 

переговорити з абонентами промпунктів IІ диспетчерської ділянки (ІІ-й 

диспетчерського круга ). 

Показати на схемі ДСТ-2 підключення телефона і мікрофона слухавки до 

Л2, а також підключення кнопочно-викличної панелі до панелі датчика 

тонального виборчого виклику ДТВВ. 

Перевірка проходження виклику і розмови по Лі. під час 2- провідної 

роботи апаратури РСДТ. 

Ключ ПВУ панелі ПВУ перевести в положення 2- провідна робота. 

Штепсельну частину 30  канального роз'єма вставити в гніздову колодку Кг 

(на стояку – „праворуч”). Послати виклик (індивідуальний, груповий і 

циркулярний). За допомогою слухавки, підключеної до панелі ПВУ 

переговорити з абонентами промпунктів 2-ї диспетчерської ділянки. 

Упевнитися, що промпункти ІІ диспетчерської ділянки не можуть бути 

викликані. 

Показати на схемі підключення телефону і мікрофона слухавки до Лд, а 

також підключення кнопково-викличної панелі до панелі датчика тонального 



виборчого виклику ДТИВ2. 

Перевірка проходження розмови по 4-провідній роботі апаратури РСДТ. 

Для цього електромеханіку свої розмовні прилади необхідно підключити по 4-

провідній схемі, що досягається переводом ключа В3 на панелі ПВУ в нижнє 

положення і з'єднанням двома 2- провідними шнурами гнізда Гн. з панелі 

ПВУ з гніздами стійки, а саме:   гніздо «ТФ» з гніздом Гн.7 панелі ПВУ, а 

гніздо „МК” з гніздом Гн.2 панелі підсилювачів. 

Після чого необхідно натиснути клавішу на слухавці і голосом викликати 

диспетчера. 

Контрольні   питання  

1  Призначення поїзного диспетчерського зв'язку на залізничному 

транспорті та її основні характеристики. 

2  Вказати види оперативно-технологічного телефонного зв’язку, що 

організовуються за типом диспетчерського, їх на значення і абонентський 

склад. 

3  Способи збільшення дальності передачі мови по груповим ланцюгах 

ПДС. Схеми побудови мереж. 

4  Яке обладнання розташовується в кабінеті диспетчера? 

5  Назвіть основні блоки апаратури ДСТ-2,  їх кількість 

6  Перелікуйте основні етапи роботи комплексу апаратури 

диспетчерського зв'язку. 

7  Як здійснюються виклик диспетчера і абонента? 

8  На якій панелі стояка  ДСТ-2   розташовано тумблер 

включення електроживлення? 

9 Яке призначення лампи на  увідній панелі? 

10  Яке призначення елементів блока ПВУ? 

11 Як здійснюється контроль посилки виборчого виклику в РСДТ? 

12 Як здійснюється контроль прийому виборчого виклику в ППТ? 

13 Чому в ланцюг ПДС не можна включати багато дуплексних 

підсилювачів . Пояснити фізику процесу збудження групового ланцюга. 



14 Чому абонент ППТ і диспетчер повинні перемикати направлення 

розмови? 

15  Призначення перехідних пристроїв ПУ і їх основні 

характеристики. 

16 Як підключаються квартирні телефони і каси до ланцюгів ПДС? 

 

ЗМІСТ   ЗВІТУ 

 

1 Найменування і  мета роботи. 

2 Перелік використаного обладнання. 

3 Структурно- функціональна схема диспетчерського зв'язку. 

4 Зариси і замальовки по усім  пунктам порядку виконання роботи 

5 Відповіді на контрольні питання  (за вказівкою викладача) 

6 Висновки. 



ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
 

Вивчення та дослідження комутатора станційного 

 зв'язку 

Мета: Ознайомлення з загальною будовою телефонного комутатора 

станційного зв'язку типу КСС-20/30 із розміщенням його приладів, 

надбання практичних навичок по вмиканню КСС-20/30 і перевірці його 

роботи. 

Обладнання та прилади:  

1 Діюча установка телефонного комутатора станційного зв'язку типу 

КСС-20/30. 

2 Перевірочна лінія з телефонними апаратами системи ЦБ, 

увімкненими до комутатора КСС-20/30 в якості абонентських апаратів 

стрілочного зв'язку. 

3 Перевірочна лінія з телефонним апаратом системи ЦБ,  

увімкненим до комутатора КСС-20/30 в якості абонентського 

апарата прямого зв'язку. 

4 Стояк  випрямлячів напівпровідникового  типу СВСП -24/10. 

 

Загальні  відомості: 

Для здійснення таких телефонних зв'язків, як стрілочний, станційний 

розпорядчий, деповський, квиткових кас та по керівництву  рухом поїздів, 

служать  спеціальні  комутатори. Серед них -   комутатори  станційного 

зв'язку типу КСС-20/30 (рисунок 6. 1). 

Внутрішньостанційний телефонний зв'язок організовують із 

застосуванням різних безшнурових комутаторів. Для організації стрілочного 

зв'язку і прямого зв'язку ДСП (чергового по станції) з працівниками 

станції можна використовувати комутатор КСС-20/30.  

Цей  комутатор є  комутатором  ЦБ малої ємності (до 30 номерів) 

кнопкового типу і не має  абонентських гнізд і шнурових пар, що полегшує 



роботу з ним. 

Комутатор станційного зв'язку КСС-20/30 призначений для здійснення 

стрілочного і оперативного зв'язку одночасно, а також для   здійснення 

розпорядчого зв'язку станційних диспетчерів, зв'язку чергових депо на 

заводах, будівництвах і т. ін. 

Схема комутатора ділиться на дві частини: абонентську (абонентські 

комплекти) та робоче місце (розмовні прилади  та викличні прилади) . 

В комутаторі є 15 (КСС-20) і 25 (КСС-30) абонентських  комплектів 

стрілочного і  оперативного зв'язку, 5 універсальних комплектів, два 

комплекти для групового маршрутного  виклику, переговорний  пристрій з 

мікротелефонною трубкою  та викличний пристрій. 

Розподіл загальної ємності абонентських комплектів між загальними  

видами зв'язку (стрілочним та оперативним) може здійснюватися в будь-яких 

сполученнях з кратністю по 5 ліній перестановкою перемичок на вільній 

гребінці із абонентських плат. 

В зв'язку  з тим, що стрілочний зв'язок  є зв'язком  закритого типу (згідно 

ПТЕ залізничного транспорту, в нього окрім  чергового по станції і 

стрілочників ніхто не може бути ввімкнений), обидва види зв'язку 

відособлені  один від одного шляхом підключення одних абонентських  

комплектів до розмовних шин стрілочного зв'язку (ШРС-1, ШРС-2), а інших 

до розмовних шин прямого зв'язку (ШРП1 і ШРП2). 

Для чергового передбачена сигналізація, яка вказує,  для  якого виду 

зв'язку  він  говорить.  

Абонентський комплект комутатора призначений для ввімкнення 

абонентської лінії, для посилання  та приймання  виклику. 

Універсальний комплект  призначений як для включення абонентської 

лінії, так і для  утворення  з'єднувальної лінії з іншими комутаторами. 

Для кожного із таких утворень  схема універсального комплекту 

змінюється за допомогою  перепайки декількох  провідників. 

Комплект маршрутного виклику призначений для  одночасної посилки  



виклику  декільком (до 6) абонентам (наприклад,  при  завданні  маршрутів 

прийому та  відправлення  поїздів). 

Переговорний  пристрій призначений  для отримання акустичного  

оптичного сигналів виклику, подачі  сигналу контролю  виклику та сигналу 

«зайнято», для розділення   переговорів  стрілочного і  оперативного зв'язку та 

індикації  цих  переговорів, а також ввімкнення підсилювача в комутаторах 

КСС-20/30 використовується  автоматична посилка  виклику: черговому 

достатньо  короткочасно  натиснути  викличну кнопку, а виклик  буде 

надходити до тих пір, поки абонент не зніме слухавку. Однак, при 

необхідності  черговий  може  призупинити  виклик або відімкнути цю 

автоматику. 

 

Рисунок 6.1   -  Принципова  схема комутатора КСС-20/30 

 

Живлення  ланцюгів  комутатора  КСС-20/30 здійснюється  від батареї 

24В. Виклик абонентів здійснюється від мережі  струму або від 

перетворювача, який  працює від тієї ж батареї 24В. 

Комутатор КСС-20/30 складається із настінного   релейного стояка та 



настільного  пульту управління, який знаходиться в приміщенні ДСП,, 

зовнішній  вигляд  комутатора  зображено на рисунку  6.2. 

Релейний стояк настінного типу може бути в іншому приміщенні, 

наприклад в кімнаті зв'язку. Пульт управління і релейний стояк  сполучені 

між собою кабелем. 

 

Рисунок 6.2 – Пульт управління 

Пульт управління (рисунок 6.2) має підставку 5 і знімний кожух 4 з 

вирізом, в якому знаходиться передня панель 3 з індивідуальними кнопками 

виклику, сигнальними лампами і рядом інших кнопок і ламп. Усередині 

пульта на підставі розміщено два дзвінки постійного струму і елементи 

розмовної схеми. До пульта підключений мікротелефон 2 з клавішею, який 

лежить на привареному до передньої частини підстави тримачі 7. 

Релейний стояк складається з каркаса, на якому кріпляться дев'ять плат. 

Плати закриті трьома знімними кожухами. Верхній кожух додатково 

кріпиться чотирма гвинтами, які  не випадають.  

Порядок виконання роботи:  

1 Ознайомлення з конструктивним оформленням комутатора типу КСС-

20/30. Зробити ескізну замальовку розташування його приладів, визначити їх 

призначення. 

2 Ознайомитися з розташуванням і призначенням кнопок 

на лицевій стороні пульта, приладів змонтованих усередині його корпуса, 

3 Ознайомитися з загальною будовою настінного релейного стояка 

комутатора КСС-20/30, а також розташуванням і призначенням вмонтованих 

на ньому реле і приладів. 



4  Підключити  електроживлення  до  комутатора  КСС-20/30. 

5 Перевірити роботу приладів телефонного комутатора 

КСС-20/30, виконавши  наступні операції: 

а) отримання виклику на комутаторі від абонента стрілочного поста; 

б) відповідь ДСП на виклик стрілочного поста і розмова з ним. 

в) посилка виклику на стрілочний пост. 

г) отримання виклику на комутаторі від абонента прямого 

зв'язку. 

д) відповідь ДСП на виклик абонента прямого зв'язку і  розмова з 

абонентом. 

є) посилка  маршрутного  виклику. 

6 Спостерігаючи послідовність спрацьовування реле КСС-20/30 під час 

виконання вказаних операцій, визначити призначення кожного реле та його 

найменування з принципової  схеми  комутатора.  

7 Якщо в процесі вищевказаних перевірок дії КСС-20/30 буде виявлена 

невірна робота приладів або сигналів, визначити причину, користуючись 

принциповою і монтажною схемами пульта управління і релейного стояка і 

ліквідувати пошкодження. 

Індивідуальне завдання 

1. Накреслити схему з'єднання абонентів  (за вказівкою викладача): 

1) ДСП з'єднаний зі стрілочним постом; 

2) ДСП з'єднаний телефонним апаратом з прямим абонентом; 

3) ДСП викликає стрілочного абонента; 

4) ДСП викликає прямого абонента; 

5) Стрілочний абонент викликає ДСП; 

6) Прямий абонент викликає ДСП. 

2. Виділити кольоровим олівцем на накреслити схему проходження 

розмовних або викличних струмів. 

Контрольні запитання: 

1 Призначення комутатора КСС. 



2. Які абоненти включаються в лінії комутатора КСС? 

3. З яких приладів складається абонентський комплект; пристрій 

сигналізації зайнятості; переговорний пристрій; викличний пристрій? 

4. Як відбувається отримання виклику на комутаторі? 

5. Як зателефонувати з комутатора абоненту? 

6. Як надсилається маршрутний виклик? 

7. Як відбувається взаємне блокування абонентів різних мереж зв'язку 

(стрілочного  і прямого)? 

8. Призначення пристрої в  сигналізації зайнятості? 

9. Чому комутатор КСС має дві мережі зв'язку, ізольовані одна від одної? 

10. Куди включаються абонентські комплекти абонентів різних мереж 

зв'язку? 

ЗМІСТ ЗВІТУ: 

1  Загальна характеристика КСС-20/30. 

2  Ескізна замальовка зовнішнього вигляду комутатора 

3 Замалювати ланцюги, які створюються в схемі комутатора (за 

завданням викладача) 

5Пояснити, які порушення виникнуть в нормальній роботі КСС-20/30 в 

наслідок  ....... (за завданням викладача) 

5 Відповідь на контрольні запитання (за вказівкою викладача) 

5 Висновки. 
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