
A távbeszélö szolgáltatás szinvonalának kules
fontosságü összetevôje az ekifizetöi vonalak és
készfflékek, illetve a vonali interface áramkorok
(roviden elôfizet6i egységek) megbizható mfiko
dése. Ennek érdekében szUkséges, hogy a hibák
minél eldbb felderithetôk és elhárithatók legye
nek. Set, az is kivánatos, hogy a hibák nagy ré
szérôl elôbb értesuljon a kozpont kezeld személy
zete, mint azt az eléfizetd észlelte és bejelentette
volna. A feladatok jelentôs részét megoidja egy
olyan — az általános karbantartási rendszer ala
rendelt — mérSrendszer, amely

— automatikus, vagy
— kézi inditásd

tesztekkel folyamatosan vagy idSszakosan ellen
Srzi a felflgyeletére bIzott elôfizetôi egységeket, a
tesztek kivánt eredményét pedig real-time mOclon
kozli a karbantartó személyzettel.

Ragyomãnyos eljârãsok

Az analog kapcsolOkozpontok elOfizetOi vonalai
nak és kOszfllékeinek vizsgálata manuális vezér
lOsfi vonalvizsgálO pultrOl vOgezhetS. A kontOner
kozponton keresztul kapcsolOdO elOfizetSk vona
lai Os kOszulOkei szintén kOzi vezOrlOsfi távmOrô
kOszUlOkkel tesztelhetSk a kOzpontbOl [1].

KUlonos gondot azon elOfizetdi egysOgek vizs
gálata jelent, amelyek vonalai nem futnak be a
kozpontba. Vagyis olyan vonali terminal egysOg
ben vOgzOdnek, amely a kozponttal nines galva
nikus (DC) kapesolatban, pOldáül digitalis PCM
vonal, fOnyvezetd vagy rádiOkapcsolat biztosItja
az osszekottetOst.

A digitalis kozpontok távoli elOfizetSi egysOgei
nek vizsgálatára kOtfOle eljárás is kinálkozik koz
vetlenul:
1. Fizikai mOrOtrunkon mint ,,hosszabbItOn” ke

resztiil — a vonalvizsgálO pult segitségével — a
kozpontbOl végzik a vizsgálatokat: 1/a. dbra.
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2. A tesztmérOseket viszonylag egyszerLi felOpi
tOsfi mOrômodulok végzik az elOfizetOi vonalak
kiinduló.si pontjánál. Ezek a ,,nyers” ered
mOnyek digitalis formában a kozpontba kerUl
nek, ahol megtorténik a mOr&zámok analizá
lása, a hibadetektálO.s: i/b. cibra.
Az 1. mOdszer [2j hátránya, hogy nehezen ku

szobolhetO ki a hosszü mOtdtrunkbOl adOdO mOrOsi
hiba. A 2. mOdszernOl [3] a nagy mennyisOgfi fel
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1. cIbra. As eldfizetdi egységek hagyoxniinyos vizsgdlata
EK: ElOfizetSi készjilOk
El: digitalis EldfizetOi interface árainkOr
TIC: Teszt KapcsolO
EM: ELSfizetOi Os interface árarnkOri MOrOvo

nalak
VP: hagyományos Vonalvizsgálo Pult
MM: MOrO Modal
MV: MOres VezOrlO Os feldolgozO egysOg
DP: Display
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2. ébra. A távméré rendszertechnikai kialakftáa
EV: Elófizetói Vonal
TM: intelligens Thvmórb
EB: digitalis Elbfizet5i áramköri Busz
TP: Terminal vezórlb Proeesszor
PCM: hagyományos, fónyvezetós, rddió stb. POM

je1zs os beszdcsatornetk
Fl: Felugyeleti kommunikációs Interface
FK: Fenntartási és Uzemviteli Konzol
VP: hagyományos VonalvizsgálO Pult

dolgozatlan adat tviteléhez a kozpont és a mérô
modul között egy speciálisan erre a célra fenntar
tott adatátviteli csatorna szukséges.

Intelligens tâvmérs

A fenti hátrányokat elkerul6 módszer [4) azon a
felismerésen alapszik, hogy a vonal és a digitalis
vonali interface áramkor c8atlakozási pontján
egy intelligens é.s a digitalis rendszerb3l el&izetuii
egységként kezelt távmérvel ,,belepve” mind
két irány minôsége és állapota interaktIvan és auto
nóm módon tesztelhetS. A távoli elôfizeti egy
ségekhez kihelyezett távmér6 — a kozpontbâl ér
kezô magas szint paranesok hatásira — összetett
tesztelési feladatokat hajt végre onállóan és csak a
kIvánt, kész eredményeket küldi vissza a kozpont
ba. A megosztott intelligencia révén nemcsak gaz
daságos a megoldás, de az aktivitás is kétirányü,
bar a kommunikáeió dont6en parancsIválasz ti
pusil. Az Igy kialakitott távmérd rendszertechnikai
helyét szemlélteti a 2. ábra. A távmér3 egyrészt a
mér6vonalakon kozvetlenül, galvanikusan kap
csolódik a tesztkapcsolóval kiválasztott el6fizet45i
áramkörhöz ós készülékhez a kivánt mveletek
elvégzésére. Másrészt, az egyszer1 felhaszn3s
es hatékony kommunikáció érdekében, fizikailag
eli5fizetként ffleszkedik az elôfizet43i áramkörok
digitalis információs & vezérkS buszára. A ter
minál vezérl processzora természetesen logikai
lag megkulonbozteti a távmér6t az elôfizet& in
terface áramköröktôl.

A kapcsolókozpontból — PCM jeizés és beszéd
csatornákon — két pontról is elérhet3 a távmér6:
elsôsorban az általónos fenntartási rendszer köz
ponti felugyeleti helyérôl: a fenntartasi és üzem
viteli konzolról, de vezérelhetô a hagyományos
vonalvizsgáló pultról is [5).

A távmér6 vizsgálati funkciója megosztott:
egyrészt az elôfizetôi készulékeken és vonalakon
kell vizsgálatokat végeznie, másrészt teszteket
kell végrehajtania a vonalakhoz csatakozó digi
tális ekSfizet6i interface áramkörökön. Az eM-

[H2O1-3

3. bra. A távmórô strukturälis felépftése.
REI: Referencia digitalis El6fizetói Interface

áramkör
Eli’: Ejbfjzetôj Interface áramköri Teszt funk.

ciók:
szintm&ós (800 Hz-es mérôjel)
reflexiOs csillapftasmérós
szimmetria esil1apitásmérs
800 Hz-es mérbjeladás
vonali tetpetrammér4s
analog vi sszahurkolás
kapcsolatfelOptto8-vizsg4lat

(elOfizetOi hfvás, vagy kozpont felOli
hfvás)

EKT: ElbfizetOi KOszülOk Os vonal Toszt funk
ciOk:
idegen feszultsOg mOrOs
szigetelOsi ellendllásmOrOs
kapacitá2 mr4s
szamtárcsavizsgálat
elOfizetO Os vonalvizsgálOpult
hangfrekvenciás osszekapcsoletsa
,,howler-tone” generálás

TMP: TávmOrO vezOrlO Processzor
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fizetdi egységeket gazdaságosan idômultiplex rend
szerben lehet tesztelni. Az elôfizetöi interface
áramkornél megszakitva a vonali osszekottetést
kUlon tesztelhetâ a kiválasztott elôfizetöi vonal és
készulék, valamint a hozzátartozó interface áram—
kor, és Igy végezhetô el a kétféle vizsgálati sorozat.
Ezt a struktürát szemlélteti a 3. dbra, amely rész
letezi is az elôfizetôi interface áramkori és az eld
fizetôi és vonali teszteket. Az alapmérdsek össze
tett mérési sorozattá szervezésével teljes, kétirá
nyu kapcsolástechnikai tesztek is végrehajthatók.
A mérési biztonságot referenciaelemeken végzett
ellenörzô mérések és periodikusan végrehajtott
ontesztek fokozzák. A távmérd intelligenciájának
természetesen része az automatikus kalibráció,
méréshatárváltás (és szukség esetén polaritás
indikálás).

A mikodés alapveté jellemzôje tehát a részegy
ségekig is lebontott ondiagnosztika. Emellett a
parancs/válasz struktiirájü kommunikációra is ki
terjed a hibavédelem. A mflkodtetô softver lo
gikai folyamatát a 4. dbrcz szemlélteti. A felUgye
16 konzol és a távmérô kozott dialógus (handshake)
tipusñ flzenetátvitel biztosit megbizható kapcso
latot, amely véd megszakadás vagy idöhatár tül
lépés (timeout) ellen is. A kozpontból torténd
hibalokalizálást segiti elô, hogy ,,HIBAtYZENET”
esetén a tvmér6 olyan intelligens választ kuld,
amelybôl felderithetAi a hiba tipusa, forrása.

Osszegzés

A mérôrendszer — mint a fenntartás szerves része
— alapvetöen üj lehetdségeket nyüjt a karban
tartás számára. Hosszñ távñ, kozvetlen emberi
felUgyelet nélkuli, megbIzható miikodésének alap
ja a mikroprocesszoros vezérlô egység és a rész
letes — egészen a mérdáramkorOk szintjéig ter
jedö — onellenôrzés.

A távmérdrendszer és egyes részegységeinek
szabadalmi eljárása folyamatban van.

A kutatás os a kIsérleti megvalósitás az OKKFT
A—5 célprogram keretében tortént, a BME RET
Számitógéptechnika Osztályán, a Távkozlési Ku
tató Tntézettel közös fejlesztési folyamat része
kent.
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