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Корисна модель належить до залізничної галузі, а саме до систем залізничної автоматики, в 
яких як первинні датчики стану колії використовують рейкові кола тональної частоти. 

Способи генерації сигналу тональних рейкових кіл, які засновані на виробленні гармонійного 
сигналу синусоїдної форми, потребують ускладнення схем для реалізації вироблення 
гармонійного сигналу синусоїдної форми, порівняно з сигналами інших форм, не достатньо 5 
ефективно використовують частотний діапазон тонального рейкового кола, ускладнюють 
процес обслуговування та ремонту генераторів несучих частот тональних рейкових кіл. 

Відомим аналогом корисної моделі, що заявляється, є спосіб генерації сигналу тонального 
рейкового кола, що застосований в генераторі ГП-3 (Кулик П. Д., Удовіков О. О., Басов В. І. та ін. 
Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл. К.: 10 
Видавництво. 2006.-236 с). Генерація сигналу несучої частоти тонального рейкового кола 
здійснюється при використанні кварцового резонатора, далі сигнал кінцевої форми отримують в 
модуляторі, де виробляють та накладають імпульси модуляції на сигнал несучої частоти. 

До недоліків даного способу належать: використання неповного діапазону частот 
тонального рейкового кола; наявність, обслуговування та ремонт пристроїв реалізації 15 
генератора сигналу синусоїдної форми. 

Найбільш близьким аналогом корисної моделі, що заявляється, є спосіб генерації сигналу 
тонального рейкового кола, що застосований в генераторі ГПУ (Кулик П. Д., Удовіков О. О., 
Басов В. І. та ін. Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл. 
К.: Видавництво. 2006.-236 с). Генерація сигналу несучої частоти тонального рейкового кола 20 
здійснюється при використанні кварцового резонатора без додаткового блока модулятора, 
сигнал кінцевої форми отримують в модуляторі, що об'єднаний з генератором сигналу несучих 
частот. 

Недоліками даного способу є використання неповного діапазону частот тонального 
рейкового кола; використання, обслуговування та ремонт більш складних пристроїв реалізації 25 
генератора сигналу синусоїдної форми. 

Технічна задача, що вирішується корисною моделлю, полягає в: підвищенні ефективності 
використання частотного діапазону тонального рейкового кола, спрощенні схем генераторів 
тональних рейкових кіл, зменшенні експлуатаційних витрат на закупівлю, обслуговування та 
ремонт апаратури тональних рейкових кіл 30 

Суть корисної моделі полягає в тому, що спосіб генерації сигналу тонального рейкового 
кола, при якому генератор виробляє сигнал несучої частоти, імпульси модуляції та формує 
амплітудно-маніпульований сигнал шляхом накладання імпульсів модуляції на сигнал несучої 
частоти, відрізняється тим, що форма сигналу несучої частоти являє собою прямокутні 
імпульси. 35 

Приклад реалізації заявленого способу. Від блока вироблення прямокутних імпульсів 
сигналу несучої частоти подають напругу на блок модуляції прямокутними імпульсами частоти 
модуляції, далі сформований сигнал тонального рейкового кола подають у подальші схеми та 
контролюють вільність або зайнятість дільниці колії. 

Таким чином, рішення, що заявляється, дозволяє більш ефективно використовувати 40 
частотний діапазон тональних рейкових кіл, спростити схему генерації сигналу тональних 
рейкових кіл, спростити процес обслуговування та ремонту генераторів тональних рейкових кіл.
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Спосіб генерації сигналу тонального рейкового кола, при якому генератор виробляє сигнал 
несучої частоти, імпульси модуляції та формує амплітудно-маніпульований сигнал шляхом 
накладання імпульсів модуляції на сигнал несучої частоти, який відрізняється тим, що форма 
сигналу несучої частоти являє собою прямокутні імпульси. 50 
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