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1 Ogólna charakterystyka 

1.1 Przeznaczenie 
 

Program współpracujący z multiplekserem TM-60 służy do konfiguracji i 
monitorowania podstawowych funkcji urządzenia takich jak: 

 Aktywowanie / dezaktywowanie kanałów składowych; 
 Generowanie sygnału AIS w wybranym kanale składowym; 
 Zakładanie pętli testowych w urządzeniu zarówno lokalnym jak i zdalnym; 
 Załączanie testu PRBS na wybranym kanale; 
 Monitorowanie ES i SES (sekund z błędami i sekund z poważnymi 

błędami); 
 Monitorowanie występujących zdarzeń takich jak: 

 Zanik sygnału optycznego; 
 Zanik mocy nadajnika; 
 Utrata synchronizacji ramki; 
 Alarm z urządzenia zdalnego; 
 Zanik sygnału składowego; 
 Przekroczenie stopy błędów 10-3; 
 Przekroczenie stopy błędów 10-6; 

 Monitorowanie statusu alarmów: 
 Aktywny; 
 Aktywny potwierdzony; 
 Nieaktywny; 

 Generowanie raportów oraz archiwizowanie zgromadzonych danych; 
 
Program współpracuje tylko z wersją TM-60.2 multipleksera. 

 

1.2 Wymagania sprzętowe 
 
Minimalne wymagania sprzętowe to: 

 Procesor Intel486; 
 20MB miejsca wolnego na dysku twardym; 
 Rozdzielczość monitora 800x600; 
 System operacyjny Win95, Win98 lub WinNT; 
 Wolny port szeregowy; 
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1.3 Instalacja i pierwsze uruchomienie 
 

W celu zainstalowania aplikacji należy uruchomić program „setup.exe” znajdujący się 
na dostarczonym nośniku. Należy postępować zgodnie z pojawiającymi się na ekranie 
wskazówkami.  

Po zainstalowaniu oprogramowania w wybranym przez użytkownika katalogu w 
menu systemowym zostanie dodana grupa składająca się ze skrótu do pliku wykonawczego i 
do pliku pomocy. 
 

 
 
Należy podłączyć multiplekser TM-60 za pomocą kabla prostego RS-232 lub kabla typu 
“modem zerowy” do komputera PC. 
Tabela 1 specyfikuje wymaganą listę połączeń kabla.  
 
Tabela 1. Specyfikacja kabla do połączenia komputera z multiplekserem TM-60 
 

Strona multipleksera 
TM-60 

 Strona komputera PC lub terminala 

Złącze DSUB-9 męskie 
(male) 

Obwód Złącze DSUB-9 
żeńskie (female) 

Złącze DSUB-25 
żeńskie (female)
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2 TxD 2 3 
3 RxD 3 2 
7 RTS 7 4 
8 CTS 8 5 
4 DTR 4 20 
6 DSR 6 6 
5 SGND 5 7 

 
 
Tabela 2 specyfikuje wymaganą listę połączeń kabla typu „modem zerowy”.  
 
Tabela 2. Specyfikacja kabla typu „modem zerowy” do połączenia komputera z 
multiplekserem TM-60 
 

Strona multipleksera 
TM-60 

 Strona komputera PC lub terminala 

Złącze DSUB-9 męskie 
(male) 

Obwód Złącze DSUB-9 
żeńskie (female) 

Złącze DSUB-25 
żeńskie (female)

2 TxD 2 3 
3 RxD 3 2 
 RTS – CTS 7 – 8 4 – 5 
 DTR - DSR 4 – 6 6 – 20 

5 SGND 5 7 
 
 
 
Po podłączeniu urządzenia należy wybrać wolny port szeregowy. Po poprawnym podłączeniu 
w oknie aktywnych urządzeń automatycznie powinno zostać wykryte przyłączone 
urządzenie.  
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Dodatkowo można przyspieszyć proces wyszukiwania przy pomocy przycisku . 
Kliknięcie na wybranym urządzeniu spowoduje otwarcie okna skojarzonego z danym typem 
urządzenia.  

Przycisk  służy do inicjalizacji systemu tzn. wszystkie okna urządzeń zostaną 
zamknięte i proces wyszukiwania zostanie rozpoczęty od początku. 
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2 Podstawowe funkcje programu 
 

2.1 Aktywność kanałów  
 

Zakładka programu „Aktywność kanałów” służy do dezaktywowania 
niewykorzystywanych portów G.703 urządzenia lokalnego lub zdalnego. Dane dotyczące 
konfiguracji są przechowywane w pamięci nieulotnej. Domyślnie wszystkie kanały są 
aktywne.  
W urządzeniu TM-60 jest zaimplementowana funkcja, która po włączeniu zasilania 
urządzenia dezaktywuje generację alarmów od zaniku sygnału na kanałach składowych. 
Aktywacja układu generacji alarmów dla danego portu występuje, gdy po włączeniu zasilania 
na wejściu kanału składowego zostanie stwierdzona obecność sygnału przez co najmniej 3s. 
Aktywacja generacji alarmów dla danego portu zostaje załączona na stałe. Ponowna 
dezaktywacja generacji alarmów wystąpi po kolejnym wyłączeniu i włączeniu zasilania 
urządzenia.  
 

2.2 AIS 
 
Zakładka „AIS” służy do wymuszania wysyłania sygnału inhibicji alarmu w wybranym 
kanale składowym 2048kbit/s. Jest on wysyłany w kierunku interfejsu G.703.  
 

2.3 ES/SES 
 
Zakładka „ES / SES” służy do przeprowadzania zliczania sekund z błędami (ES – errored 
second) i sekund z poważnymi błędami (SES - severely errorred second). 
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Czerwony kolor komunikatu oraz symbol  oznacza, że próg dla danego 
kryterium został przekroczony w wybranym przedziale czasowym. 
 

Przyciskiem  można ustawić czas względem którego 
będzie realizowany proces zliczania wystąpienia ES i SES dla przedziałów 15 minutowych 
(ES15x, SES15x) i 24 godzinnych (ES24x, SES24x) dla kierunku nadawczego (ESxN, 
SESxN) i odbiorczego (ESxO, SESxO). 
 
Oznaczenia użytych skrótów przedstawia tabela. 
 
Skrót Opis
SES15O Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 15 minutowego
SES15N Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 15 minutowego
ES15O Sekundy z błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 15 minutowego
ES15N Sekundy z błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 15 minutowego
SES24O Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 24 godzinnego
SES24N Sekundy z poważnymi błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 24 godzinnego
ES24O Sekundy z błędami dla kierunku odbiorczego i przedziału 24 godzinnego
ES24N Sekundy z błędami dla kierunku nadawczego i przedziału 24 godzinnego
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W tabeli podano sposób interpretacji zdarzeń w kierunku odbiorczym i nadawczym dla 
sygnału 2Mb/s i 34Mb/s (zgodnie z zal. ITU M.2100) 
 
 
Kierunek Funkcja Interpretacja
Nadawczy Zanik sygnału elektrycznego ∨ Błąd kodu HDB3 ES
Nadawczy Zanik sygnału elektrycznego SES
Odbiorczy Utrata synchronizacji ramki ∨ Zanik sygnału optycznego ∨ stopa błędów 1E-6 ES
Odbiorczy Utrata synchronizacji ramki ∨ Zanik sygnału optycznego ∨ stopa błędów 1E-3 SES

 
Okno konfiguracja wywoływane przez wybranie opcji z menu kontekstowego lub podwójne 
kliknięcie na polach progu alarmów, służy do ustalenia wartości progowych dla ES i SES 
powyżej, których będzie generowany alarm. Wartościami domyślnymi są: 
- 120 dla ES zliczanych w interwałach 15 minutowych;  
- 15 dla SES zliczanych w interwałach 15 minutowych;  
- 11520 dla ES zliczanych w interwałach 24 godzinnych; 
- 1440 dla SES zliczanych w interwałach 24 godzinnych. 
W przypadku niezerowej wartości licznika po zakończenia interwału czasu zliczania 
następuje przepisanie informacji o stanie licznika do okna raportów.       
Z poziomu okna konfiguracyjnego możemy ustawić sposób wyświetlania raportów oraz 
dokonać skojarzenia schematu dźwiękowego z wybranym zdarzeniem. 
Przycisk  służy do wybierania pliku dźwiękowego, przycisk  służy do odsłuchu 
wybranego pliku. Odtwarzanie można natychmiast przerwać klawiszem “Stop”  
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2.4 Pętle testowe 
 
Zakładka „Pętle testowe” służy do zakładania pętli w urządzeniu lokalnym  i zdalnym.  
Sposoby zakładania i nazewnictwo pętli przedstawiają rysunki. 
 

TM-60
PE16

PE1

PE2
E13
MUX Port optycznyPorty elektryczne

E1/G.703

1

2

16

PO

 
 Pętla lokalna na kanale składowym E1 

 

 

 

TM-60
PE16

PE1

PE2
E13
MUX Port optycznyPorty elektryczne

E1/G.703

1

2

16

PO

 
 

Pętla zdalna na kanale składowym E1 
 
 
 
 
 

2.5 Testy 
 
Zakładka programu „Testy” służy do:  
- załączania/ wyłączania ciągu testowego PRBS 223-1(dla kanału E3) lub PRBS 215-1 
(dla kanału E1); 
- wybierania kanału, w którym będzie wysyłany ciąg testowy; 
- wybierania czasu trwania testu; 
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Funkcje przycisków znajdujących się na panelu: 

 
Załączanie/ wyłączanie ciągu testowego 

 
Ustalenie czasu trwania testu 

 
Wybieranie kanału wysyłania ciągu testowego 

 
Otwieranie pliku raportu z przeprowadzonego testu 

  
 

2.6 Monitorowanie zdarzeń 
 
W zakładce „Monitorowanie zdarzeń” znajduje się dziennik zdarzeń pobrany z wybranego 
urządzenia oraz status alarmów. 
Pasek postępu znajdujący się w polu statusowym okna informuje o trwaniu operacji 
pobierania dziennika z urządzenia. 
Zdarzenia można posortować w porządku rosnącym lub malejącym względem daty, czasu lub 
nazwy zdarzenia. 
Dodatkowo została wprowadzona możliwość filtracji zdarzeń według różnych kryteriów:   
- daty i czasu; 
- zdarzeń generujących alarmy pilne i niepilne; 
- według wybranego typu zdarzenia. 

Do uruchomienia procedury filtracji służy przycisk . 
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3 Opcje dodatkowe programu 
 

3.1 Wprowadzanie nazwy urządzenia 
 
Z poziomu menu „Opcje” możemy nadać nazwę podłączonemu urządzeniu.  
 

 
 

 
 
Przy poprawnej komunikacji z urządzeniem nazwa ta pojawi się w pasku aplikacji.  
 
 

3.2 Ustawianie daty i czasu 
 
Polecenie menu „Ustawianie czasu i daty” spowoduje wyświetlenie okienka: 
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Wartość wybranego czasu i daty zostanie zaktualizowana w wybranym urządzeniu.  
 

3.3 Informacje dodatkowe 
 
Po wybraniu polecenia menu “Informacje dodatkowe” zostanie wyświetlone okienko, w 
którym zawarte będą dodatkowe informacje dotyczące przyłączonego urządzenia. 
 

 
 
 

3.4 Ustawianie parametrów portu szeregowego 
 
Dla TM60 i innych urządzeń wolnostojących należy wybrać prędkość transmisji 9600 b/s. 
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3.5 Konfiguracja panelu urządzenia 
 
Po wybraniu polecenia menu “Konfiguracja” zostanie wyświetlone okno, w którym dostępne 
są opcje: 
 

 
 
- automatyczne otwieranie okien wykrytych urządzeń podczas inicjalizacji (przy zachowaniu 
zgodności z parametrem “Maksymalna liczba otwartych okien”); 
- ukrywanie opisu kolumn w liście urządzeń; 
- czy podczas zapisu parametrów do urządzenia ma być pokazywany pasek postępu; 
 
W urządzeniu TM60 istnieje możliwość zdalnego potwierdzania alarmów (odpowiednik 
naciśnięcia przycisku PKAL znajdującego się na panelu przednim urządzenia). W tym celu 
należy: 
- posiadać skonfigurowaną skrzynkę pocztową (email) oraz zainstalowany program pocztowy 
firmy Microsoft (np. Outlook Express); 
- posiadać stały dostęp do sieci Internet; 
- w temacie poczty należy wpisać adres fizyczny lub nazwę urządzenia, w którym chcemy 
potwierdzić alarm; 
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- w treści poczty musi znaleźć się wyraz “ack” (Acknowledge); 
 
Zakładka “Widok” umożliwia wybranie elementów, które będą wyświetlane w liście 
urządzeń. 
 

 
 
Zakładka “Skróty” umożliwia utworzenie skrótów na pulpicie systemowym do programu 
pracującego w wybranych trybach pracy. 
 

 
 
Zakładka “SMS” umożliwia uaktywnienie i konfigurację wysyłania wiadomości tekstowych 
do telefonów komórkowych. Abonenci sieci EraGsm i Idea muszą mieć uaktywnioną usługę 
otrzymywania SMS z bramek internetowych. W polu bramka SMS należy wpisać nazwę w 
postaci “@xxx.xxx.x”. Listę aktualnych i sprawnie działających bramek można pobrać z 
Internetu. 
W polu numer telefonu lub nazwa konta należy wpisać numer telefonu w postaci: 
48yyyxxxxxx. Można również wpisać w tym miejscu nazwę konta pocztowego. Wiadomości 
w takiej sytuacji będą wysyłane nie do telefonu komórkowego lecz do wybranej skrzynki 
poczty elektronicznej. 
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Do sprawdzenia poprawności dokonanych wpisów i wysłania wiadomości testowej służy 

przycisk . 
 

 
 
W zakładce “Parametry” można ustawić maksymalny czas, po którym urządzenie jest 
uważane jako nieaktywne oraz czy w przypadku wykrycia błędu zapisu daty ma być 
dokonywany automatyczny poprawny zapis. 
 

 
 

3.6  Załączanie / wyłączanie funkcji automatycznego wyłączania lasera 
W urządzeniu TM-60 z laserowym modułem światłowodowym w menu „Opcje” 

dodatkowo znajduje się pozycja służąca do załączania/ wyłączania automatyki lasera.  
Funkcja automatycznego wyłączania lasera, w sytuacji uszkodzenia toru optycznego 
spowoduje zanik mocy optycznej na wyjściu nadajnika laserowego. Układ automatyki 
monitoruje poziom mocy optycznej przychodzącej do urządzenia i w przypadku powrotu jej 
do wartości wyższej niż wartość progowa detekowana przez funkcję zaniku sygnału 
optycznego, następuje ponowne załączenie nadajnika lasera. Układ załączania/ wyłączania 
automatyki aktywuje/ dezaktywuje tą funkcję. 
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Po wybraniu opcji menu „Załączanie lasera” pojawi się okienko konfiguracyjne. 
 

 
 
Wybranie opcji „Laser załączony na stałe” spowoduje włączenie lasera na stałe i 
dezaktywację układu automatycznego wyłączania lasera. Domyślnie układ automatyki jest 
aktywny. Stan pracy urządzenia jest odświeżany automatycznie. 
 
Promieniowanie emitowane przez nadajnik laserowy jest szkodliwe dla wzroku !  
 

 
 
Pod żadnym pozorem nie należy patrzeć na nieosłonięte gniazdo, do którego nie jest 
dołączone złącze światłowodowe.  
 

3.7 Opis symboli graficznych 
 
Stan pracy przyłączonych urządzeń jest sygnalizowany odpowiednim kolorem ikonki: 
 

 - oznacza normalny stan pracy karty; 

 - oznacza występowanie alarmu pilnego w urządzeniu; 

 - oznacza występowanie alarmu niepilnego w urządzeniu; 

 - oznacza utratę łączności z wybraną kartą; 

 - wykrycie urządzenia nie obsługiwanego przez aktualną wersję programu; 
 

3.8 Panel graficzny urządzenia 
 
Dodatkową opcją aplikacji jest wyświetlanie panelu multipleksera w postaci graficznej. Z 
poziomu panelu można również potwierdzić alarm w urządzeniu. 
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4 Praca programu w trybie sieciowym 
 
Istnieje możliwość uruchomienia programu za pośrednictwem sieci Ethernet. Można w ten 
sposób zdalnie zarządzać urządzeniem.  
Warunkiem koniecznym jest zainstalowanie na komputerach, na których będzie uruchomiona 
aplikacja w trybie sieciowym protokołu TCP/IP. 
W celu  uruchomienia aplikacji w trybie sieciowym należy: 
- na komputerze, do którego jest przyłączony przez RS232 multiplekser TM-60 uruchomić 
program LANwin.exe w trybie serwera ( z parametrem /s). Można to zrobić na dwa sposoby: 
1) Z systemowego menu „Start” wybrać polecenie „Uruchom”, wskazać położenie pliku 
LANwin.exe oraz dopisać parametr „/s” 
 

 
   
2) utworzyć skrót na pulpicie systemowym poprzez kliknięcie na pulpicie prawym 
przyciskiem myszy i wybranie polecenia „Nowy obiekt” -> „skrót” i postępowanie zgodnie z 
pojawiającymi się wskazówkami 
 
- po uruchomieniu aplikacji jej ikona pojawi się w zasobniku systemowym (prawy dolny róg 
ekranu)  
 
- poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonce sprawdzić adres IP serwera 
(„Parametry połączenia”) 
 
- w razie potrzeby skonfigurować parametry portu szeregowego („Ustawienia portu”) 
 
- Na wybranym zdalnym komputerze w sieci uruchomić aplikację LANwin.exe w trybie 
klienta (z parametrem /k) 
 
- Wpisać nazwę lub adres IP serwera w ustawieniach portu 
 
- W pasku statusu wyświetlona zostanie informacja na temat stanu połączenia z serwerem. 
Przy poprawnym połączeniu w aplikacji serwera zostanie zamieniona ikonka, a w 
parametrach połączenia można zobaczyć adres IP stacji aktualnie podłączonej do serwera 
 




