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УДК 621.3.029+621.39 

Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та 

системи (теорія, практика, історія, освіта)". Київ, 22 – 29 лютого 2012 р.: матеріали конфе-

ренції – Київ: 2012. – 179 с. 

До збірнику матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, в яких наве-

дені результати досліджень в радіотехнічній та суміжних галузях, за тематикою напрямків ро-

боти секцій: Методи оптимального та адаптивного оброблення сигналів. Радіотехнічні пристрої 

та системи. Проектування та експлуатація радіоелектронної техніки. Методи та засоби вимірю-

вання фізичних величин і контролю стану фізичних та біологічних об’єктів. Проблеми електро-

динаміки. Антени та пристрої мікрохвильової техніки. Теорія та засоби практичного викорис-

тання потужного ультразвуку. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої техніч-

ної освіти.  

Збірник призначений для широкого кола науковців та спеціалістів, працюючих в галузі те-

оретичних досліджень та практичного використання методів і засобів радіотехніки. Збірник бу-

де корисним викладачам, аспірантам та студентам радіотехнічних, телекомунікаційних, радіое-

лектронних, радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів.  
 

Програмний комітет конференції 

Рибін О. І., д.т.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна - голова програмного комітету; 

Мірських Г. О., к.т.н., доц., НТУУ "КПІ", Україна – відп. секретар (заст. голови). 

Члени програмного комітету 

Бондаренко Ю. PhD, Сіетл, США 

Гімпілевич Ю. Б. д.т.н., проф., Севастопольський нац. техн. ун-т, Україна 

Достал Томаш проф., Прага, Чеська республіка 

Дубровка Ф. Ф. д.т.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна 

Жук С. Я. д.т.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна 

Зіньковський Ю. Ф. д.т.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна 

Кичак В. М. д.т.н., проф., Вінницький нац. техн. ун-т, Україна 

Крижанівський В. Г. д.т.н., проф., Донецький нац. ун-т, Україна 

Манойлов В. П. д.т.н., проф., Житомирський нац. техн. ун-т, Україна 

Мовчанюк А. В. к.т.н., доц., НТУУ "КПІ", Україна 

Найденко В. І. д.ф.-м.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна 

Правда В. І. к.т.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна 

Прудіус І. Н. д.т.н., проф., Нац. ун-т України "Львівська політехніка", Україна 

Раіда Збинек проф., Брно, Чеська республіка 

Совлуков О. С. д.т.н., проф., Ін-т проблем управління ім. В.А. Трапезнікова  

Російської академії наук, Росія 

Шинкарук О. М. д.т.н., проф., Хмельницький нац. ун-т, Україна 

Яненко О. П. д.т.н., проф., НТУУ "КПІ", Україна 
 

Організаційний комітет конференції 

Мірських Г. О., к.т.н., доц. – голова організаційного комітету; 

Реутська Ю. Ю. – відп. секретар (заст. голови) 

Члени організаційного комітету:  

Адаменко В.О., Вишневий С.В., Головня В.М., Іванюк Н. О., Мосійчук В.С., Назарько А.І., 

Новосад А.А., Овсяник Ю.А., Омелич М.Ф., Тимофєєва Ю.Ф., Шумаков Д.С. 
 

Розроблення та супроводження сайту конференції: Тимофєєва Ю.Ф. 
 

Адреса оргкомітету: Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут", 2100, радіотехнічний факультет, кім. 508-17, пр-т Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Укра-

їна. Тел. (+38044)454-90-40. E-mail: conference@rtf.kpi.ua  Сайт: http://conf.rtf.kpi.ua 
 

Рекомендовано до друку рішенням програмного комітету конференції та вченої ради радіотехнічного 

факультету НТУУ "КПІ" (протокол № 02/2012 від 27.02.2012 р.) 

mailto:conference@rtf.kpi.ua
http://www.conf.rtf.kpi.ua/
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Международная научно-техническая конференция "Радиотехнические поля, сигналы, 

аппараты и системы (теория, практика, история, образование)". Киев, 22 – 29 февраля 

2012 г.: материалы конференции – Киев: 2012. – 179 с. 

В сборник материалов конференции включены тезисы представленных докладов, в кото-

рых приведены результаты исследований в радиотехнической и смежных областях, согласно 

тематике направлений работы секций: Методы оптимальной и адаптивной обработки сигналов. 

Радиотехнические устройства и системы. Проектирование и эксплуатация радиоэлектронной 

техники. Методы и средства измерения физических величин и контроля состояния физических 

и биологических объектов. Проблемы электродинамики. Антенны и устройства микроволновой 

техники. Теория и средства практического использования мощного ультразвука. История и фи-

лософия науки и техники. Методология высшего технического образования.  

Сборник предназначен для широкого круга научных работников и специалистов, работа-

ющих в области теоретических исследований и практического использования методов и 

средств радиотехники. Сборник будет полезным преподавателям, аспирантам и студентам ра-

диотехнических, телекоммуникационных, радиоэлектронных, радиофизических факультетов 

высших учебных заведениий.  

Программный комитет конференции 

Рыбин А. И., д.т.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина - председатель программного комитета; 

Мирских Г. А., к.т.н., доц., НТУУ "КПИ", Украина  – отв. секретарь (зам. председателя). 

Члены программного комитета 

Бондаренко Ю. PhD, Сіетл, США 

Гимпилевич Ю. Б. д.т.н., проф., Севастопольский нац. техн. ун-т, Украина 

Достал Томаш проф., Прага, Чешская республика 

Дубровка Ф. Ф. д.т.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина  

Жук С. Я. д.т.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина  

Зиньковский Ю. Ф. д.т.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина  

Кичак В. М. д.т.н., проф., Винницкий нац. техн. ун-т, Украина 

Крижановский В. Г. д.т.н., проф., Донецкий нац. ун-т, Україна 

Манойлов В. П. д.т.н., проф., Житомирский нац. техн. ун-т, Украина 

Мовчанюк А. В. к.т.н., доц., НТУУ "КПИ", Украина  

Найденко В. И. д.ф.-м.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина  

Правда В. И. к.т.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина  

Прудиус И. Н. д.т.н., проф., Нац. ун-т Украины "Львивська политехника", Украина 

Раида Збинек проф., Брно, Чешская республика 

Совлуков А. С. д.т.н., проф., Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова  

Российской академии наук, Россия 

Шинкарук А. М. д.т.н., проф., Хмельницкий нац. ун-т, Украина 

Яненко О. П. д.т.н., проф., НТУУ "КПИ", Украина  

Организационный комитет конференции 

Мирських Г. А., к.т.н., доц. – председатель организационного комитета; 

Реутская Ю. Ю. – отв. секретарь (зам. председателя) 

Члени организационного комитета:  

Адаменко В.А., Вишневый С.В., Головня В.М., Иванюк Н. А., Мосийчук В.С.,  

Назарько А.И., Новосад А.А., Овсяник Ю. А., Омелич М. Ф., Тимофєєва Ю.Ф.,  

Шумаков Д.С. 

Разработка и сопровождение сайта конференции: Тимофеева Ю.Ф. 

Адрес оргкомитета: Национальный технический университет Украини "Киевский политехнический ин-

ститут", 2100, радіотехнический факультет, к. 508-17, пр-т Победы, 37, г. Киев, 03056, Украина.  

Тел. (+38044)454-90-40. E-mail: conference@rtf.kpi.ua Сайт: http://conf.rtf.kpi.ua 

Рекомендовано к печати решением программного комитета конференции и ученого совета радиотехни-

ческого факультета НТУУ "КПИ" (протокол № 02/2012 от 27.02.2012 г.) 

mailto:conference@rtf.kpi.ua
http://www.conf.rtf.kpi.ua/
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International scientific and technical conference "Radioengineering fields, signals, appa-

ratus and system (theory, practice, history, education)". Kyiv, February, 22 – 29, 2012: confer-

ence proceedings – Kyiv: 2012. – 179 p. 

Collection of the conference materials include theses of reports in which the results of research in 

radio and related fields, according to the section subjects: Methods of optimal and adaptive signal pro-

cessing. Radio engineering devices and systems. Design and operation of radio equipment. Methods 

and tools for the measurement of physical quantities and monitoring the status of physical and biologi-

cal objects. Problems of electrodynamics. Antennas and microwave equipment. Theory, methods and 

practical application of powerful ultrasound. History and philosophy of science and technology. Meth-

odology high technical education. 

Collection of is designed for a wide range of scientists and specialists, working in the field of the-

oretical research and practical application of methods and means of radioengineering. The collection 

will be useful to teachers, graduate students and students of radioengineering, telecommunication, 

electronic, radio-physical faculties of higher educational institutions.  

Conference Program Committee: 

Rybin O.I., Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU "KPI", Ukraine - Chairman of Program Committee 

Mirskykh G.O., Cand. Of Sci (Techn.), associate prof. - Executive secretary (deputy chairman): 

Program Committee Members: 

Bondarenko Y. PhD, Seattle, USA  

Himpilevych Y.B. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Sevastopol National Techn. Univ., Ukraine  

Dubrovka F.F. Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU "KPI", Ukraine 

Zbynek Raida Professor, Brno, Czech Republic 

Zinkovsky Y.F. Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU "KPI", Ukraine  

Zhuk S.Y. Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU "KPI", Ukraine 

Kryzhanivsky V.G. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Donetsk National University, Ukraine 

Kychak V.M. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Vinnytsia National Techn. Univ., Ukraine 

Manoylov V.P. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Zhytomyr National Univ. of Technology, Ukraine 

Movchanyuk A.V. Cand. Of Sci (Techn.), associate prof., NTUU "KPI", Ukraine 

Naidenko V.I. Doc. Of Sci (Physics-Math.), prof., NTUU "KPI", Ukraine 

Pravda V.I. Cand. Of Sci (Techn.), prof., NTUU "KPI", Ukraine 

Prudius I.N. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Nat. Univ. of Ukraine "Lviv Polytechnic", Ukraine 

Tomash Dostal Professor, Prague, Czech Republic 

Shinkaruk O.M. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Khmelnytsky National University, Ukraine 

Sovlukov O.S. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Trapeznikov’s Institute of Control Sciences. Russian 

 Academy of Sciences, Russia 

Yanenko O.P. Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU "KPI", Ukraine 
 

Organize Committee conference: 

Mirskykh G.O. Cand. Of Sci (Techn.), associate prof. - Chairman of the Organizing Committee 

Reutska Y.Y. - Executive Secretary (Deputy Chairman).  

Organize Committee Members: 

Adamenko V.O., Vyshnevy S.V., Golovnya V.M., Ivanyuk N.O., Mosiychuk V.S., Nazarko A.I., No-

vosad A.A., Ovsianik Y.A., Omelych M.F., Tymofieieva Y.F., Shumakov D.S. 

Produce and technical support of the conference site: Y. Tymofieieva 

Organize Committee address: 2100, radioengineering department. National Technical Universi-

ty of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Peremogy Str., 37, Kyiv, 03056, Ukraine. 
Tel. (+38044)454-90-40. E-mail: conference@rtf.kpi.ua Site: http://conf.rtf.kpi.ua 

It is recommended to seal by the decision of the programme committee and NTUU“KPI” Radoengi-

neering Department  Scientific Council (Record № 2/2012 of 27.02.2012). 
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З М І С Т 

 

Секція 1. Методи оптимального та адаптивного оброблення сигналів  
 

Белас О.М., Іванько О.О. Обробка сигналів домен-акустичним процесором 

у авто кореляційному режимі  

 

17 

Федоров Є. Є. Метод обробки сигналу на основі нерозширювальних рівномі-

рно безперервних відображень  

 

19 

Єрохін В.Ф., Пелешок Є.В. Оптимальні алгоритми розділення двох взаємно 

неоргтогональних сигналів 

 

21 

Неуймін О.С., Жук С.Я. Усунення розходимості розширеного калманівсько-

го фільтру для супроводження цілі за даними імпульсно-доплеровської РЛС 

 

23 

Іванюк Н.О., Рибін О.І. Зв’язок між перетвореннями RTF та Фур’є 25 

Ніжебецька Ю.Х. Застосування нормального перетворення до аналізу ліній-

них систем  

 

27 

Ципоренко В.В. Безпошуковий цифровий метод кореляційно-інтерфероме-

тричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сиг-

налу 

 

 

29 

Секція 2. Радіотехнічні пристрої та системи  
 

Іськів В.М., Чугунов В.В., Лисенко А.В. Використання методу зворотної 

тріангуляції в системах локального позиціювання для визначення координат 

об'єкта 

 

 

31 

Правда В.І., Грень М.О. Критерії якості маршрутів для алгоритму маршру-

тизації в MESH мережі зі зменшенням інтерференції  

 

33 

Дюжаєв Л.П., Соколов Д.Ю. Організація розподіленої комп’ютерної систе-

ми візуалізації комплексного авіаційного тренажера  

 

35 

Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Кулик І.В. Удосконалення технології 

моделювання дискретно-неперервних стохастичних систем з використанням 

методу фаз Ерланга  

 

 

37 

Волочій Б.Ю., Озірковський Л.Д., Змисний М.М. Оцінка ефективності ви-

користання відмовостійкої системи з реконфігурацією ядра мажоритарної 

структури  

 

 

39 

Якорнов Е.А.,Коломицев М.А. Авдєєнко Г.Л., Лавриненко О.Ю. Теорети-

чний аналіз можливості використання фізичного явища кривизни фазового 

фронту електромагнітної хвилі в стаціонарних системах радіозв'язку надви-

сокочастотного діапазону  

 

 

 

41 

Васильєв В.І. Компенсація нелінійної петлевої інерційності для систем ава-

рійного гальмування шахтних під ємних установок  

 

43 

Волочій Б.Ю., Кузнєцов Д.С. Проектування відмовостійких систем для дже-

рел безперебійного електроживлення  

 

45 

Шинкарук О.М., Клепіковський А.В., Шайко-Шайковський О.Г. Мето-

дика оцінки вібраційної стійкості радіоелектронної апаратури за допомогою 

методу електродинамічних аналогій   

 

 

47 

Бичковський В.О., Циганенко С.П. Логічний аналіз обмінних процедур в 

системах радіокерування   

 

49 

Богомолов М.Ф., Хагігі Алі. Математичне моделювання лазерних систем для 

дослідження розсіяного випромінювання для медичної експрес діагностики  

 

51 
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Секція 1  

Методи оптимального та адаптивного  

оброблення сигналів 
 

ОБРОБКА СИГНАЛІВ ДОМЕН-АКУСТИЧНИМ ПРОЦЕСОРОМ У 

АВТОКОРЕЛЯЦІЙНОМУ РЕЖИМІ  
 

Белас О.М., д.т.н., с.н.с., Іванько О.О. 

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації  

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
 

Специфікою обробки сигналів домен-акустичним процесором (ДАП) є 

те, що алгоритм обробки формується шляхом зміни структури внутрішньо-

го розподілу намагнiченостi феритового осердя при взаємодії в ньому двох 

програмувальних сигналів [1]. Це значить, що якість сформованої структу-

ри i, вiдповiдно, якість обробки сигналів в ідеальному випадку визнача-

ються якістю цих двох сигналів. Якщо сигнал запису може бути сформова-

ний малошумним потужним генератором, то в автокореляцiйному режимі 

опорний сигнал формується із сигналу, який підлягає обробці i, вiдповiдно, 

має шумову складову. Розглянемо цей випадок.  

Будемо вважати, що ДАП реалізує функцію узгодженого фільтра. В 

значенні показника якості будемо використовувати стандартний для 

фiльтрiв показник – відношення максимального значення корисного сиг-

налу до значення квадратного кореня з дисперсії шуму. Надалі будемо ви-

користовувати вислів «вiдношення сигнал / шум» i позначати його С/Ш. 

Оцінку будемо проводити для ідеального випадку, тобто не будемо врахо-

вувати вгасання сигналу при поширені акустичної хвилі та внутрішні шу-

ми в ДАП.  

Спочатку визначимося з особливостями формування амплітудно-

частотної характеристики (АЧХ) фільтра на базі ДАП в зазначеному ре-

жимі. Тобто будемо вважати, що АЧХ формується з сигналу, який потім 

буде оброблятися. Конкретно формування АЧХ відбувається при повному 

надходженні першого iмлульса корисного сигналу в тiло ДАП шляхом по-

дачі сигналу в момент часу t0. Враховуючи, що при формуванні АЧХ окрім 

корисного сигналу s(t) в тiлi ДАП присутній шум η(t), результуюча імпуль-

сна характеристика буде вiдрiзнятися від ідеальної i матиме вигляд, аналі-

тичний вираз для якого знаходимо за формулою:  
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Будемо вважати, що корисний сигнал s(t) є періодичним з періодом Т i 
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енергією в iмпульсi, яка дорівнює Е, а завада може бути подана у вигляді 

стаціонарного випадкового процесу η(t) з нульовим середнім i кореляцій-

ною функцією, яка визначається за формулою: 
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де δ(t) – дельта-функція Дiрака, N0 – спектральна щільність завади.  

Таким чином, другий та наступні імпульси обробляються процесором 

згідно iз сформованою АЧХ.  

Як було визначено вище, значення корисного сигналу дорівнює Е. 

Оцінимо тепер значення дисперсії завади в момент часу T+t0. В загальному 

випадку дисперсія визначається за формулою: 
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де D [Ai] – дисперсія Аi(T + t0), Kij – взаємно кореляційні моменти. 

Беручи до уваги, що значення кореляційної функції шуму за умовами 

відрізняється від нуля, а також, якщо випадкові величини – складові моме-

нту четвертого порядку, мають нормальне розподілення i середнє значен-

ня, яке дорівнює нулю, то момент четвертого порядку можна визначити 

через моменти другого порядку [2], тобто 
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Підставляючи значення дисперсій в формулу (3), отримуємо: 
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Кінцева формула для відношення сигнал / шум на виході фільтра на 

ДАП матиме вигляд: 
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Перший співмножник у формулі для показника якості вiдповiдає 

вiдомiй формулі з класичної теорії оптимальної обробки сигналів. Другий 

– враховує специфіку обробки сигналів саме в ДАП i визначає втрати, що 

пов’язані з наявністю на етапі формування АЧХ шуму. 
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НА ОСНОВЕ НЕРАСШИРЯЮЩИХ  

РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

 

Федоров Е.Е., к.т.н. доцент 

Донецкая академия автомобильного транспорта,  

г. Донецк, Украина 

В настоящее время широкое распространение получают компьютер-

ные системы идентификации объектов и контроля их состояния. Важную 

роль для этих систем играет проблема построения эффективных методов, 

которые обеспечивают высокую скорость обучения модели классифика-

ции, а также высокую вероятность, адекватность и скорость классифика-

ции объектов и их состояний, представленных образцами сигнала, по мо-

дели. Для повышения емкости базы данных опорных образцов сигналов и 

скорости классификации образцов сигналов используется подход, осно-

ванный на классификации не целых сигналов, а только их участков равной 

длины (фреймов). 

Современные методы классификации образцов сигнала используют 

следующие подходы к обучению сетевых моделей: 

1. Настройка весовых коэффициентов модели, при этом опорные обра-

зцы отсутствуют. Недостаток – длительное обучение и низкая вероятность 

классификации в случае трудно разделимых классов. 

2. Настройка весовых коэффициентов модели и выбор в качестве опо-

рных образцов тех обучающих образцов, которые попадают на границы 

классов. Недостаток – длительное обучение и низкая вероятность класси-

фикации в случае трудно разделимых классов. 

3. Настройка весовых коэффициентов модели и формирование опор-

ных образцов в виде статистических оценок множества обучающих образ-

цов. Недостаток – длительное обучение и низкая вероятность классифика-

ции в случае трудно разделимых классов. 

4. Выбор в качестве опорных образцов всех обучающих образцов, при 

этом весовые коэффициенты модели фиксированы. Недостаток – длитель-

ная классификация. 

5. Формирование опорных образцов в виде настройки векторов весо-

вых коэффициентов модели. Недостаток – низкое качество классификации 

в случае трудно разделимых классов. 

Таким образом, все указанные подходы обладают недостатками. 

В работах, связанных с цифровой обработкой сигнала, теоретические 

положения функционального анализа применяются только к непрерывным 

или бесконечным дискретным сигналам. Таким образом, возникает необ-

ходимость в разработке методов, использующих подходы функционально-
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го анализа для преобразования участков дискретного сигнала конечной 

длины. 

Целью работы является создание метода обработки сигнала на основе 

нерасширяющих равномерно непрерывных отображений, действующих в 

компактных метрических пространствах. 

Для решения поставленной задачи в работе осуществляется: 

– построение дискретных множеств образцов сигнала; 

– определение расстояний между элементами дискретных множеств 

образцов сигнала; 

– построение дискретных отображений для дискретных множеств об-

разцов сигнала; 

– построение разбиений дискретных множеств образцов сигнала; 

– построение компактных, полных и сепарабельных метрических про-

странств образцов сигнала; 

– построение нерасширяющих, компактных и равномерно непрерыв-

ных отображений, действующих в компактных метрических пространствах 

образцов сигнала; 

– построение модели классификации образцов сигнала. 

Выводы: 

1. В отличие от большинства существующих методов, в силу того, что 

классы образцов сигнала могут быть плохо разделимы, в работе предлагае-

тся включить в модель классификации в качестве опорных образцов все 

элементы пространства образцов сигнала и не использовать настройку ве-

совых коэффициентов и адаптацию опорных образцов. 

2. Выполнение перебора всех элементов пространства образцов сигна-

ла приводит к необходимости максимально сократить мощность этого 

пространства, и тем самым обеспечить максимальную скорость классифи-

кации при сохранении высокой вероятности классификации и адекватнос-

ти модели классификации. Уменьшение мощности пространства образцов 

осуществляется за счет уменьшения длины образца и уменьшения количе-

ства бит (разрядов) для одного значения признака образца. 

3. Преобразование образцов сигнала и их классификация осуществля-

ется посредством нерасширяющих равномерно непрерывных отображений, 

действующих в компактных метрических пространствах. 

4. В отличие от большинства работ по цифровой обработке сигнала, в 

работе используются подходы функционального анализа, ориентирован-

ные на преобразование конечных участков дискретного сигнала равной 

длины (фреймов). 

5. Разработанный метод может использоваться для решения широкого 

круга задач, связанных с идентификацией объектов, контроля их состояния 

и обработкой сигналов. 
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Єрохін В.Ф., д.т.н. професор; Пелешок Є.В. 

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного 

 технічного університету України «Київський політехнічний інститут» 

м. Київ, Україна 

 

Як свідчить вже набутий досвід синтезу алгоритмів розділення взаєм-

но неортогональних цифрових сигналів (ЦС), складність байєсовських ал-

горитмів характеризується їх експоненційною залежністю від кількості си-

гналів, що підлягають розділенню. Стосовно задачі розділення адитивно 

об’єднаних ЦС оптимальних за критерієм мінімуму середньої помилки в 

дискретних параметрах кожного з взаємнозаважаючих сигналів, то прийн-

ятну складність мають алгоритми розділення двох та трьох ЦС, синхрон-

них за тактовими точками. Інакше доводиться пропонувати застосування 

різноманітних спрощуючи наближень, які виключають одержання оптима-

льних рішень. На окрему увагу заслуговують випадки, коли в спостере-

женні, окрім одного корисного сигналу, присутній ще один – подібний, за-

важаючий. 

Баєсовській підхід в теорії багатокористувацького детектування пе-

редбачає наявність (можливість формування) апостеріорного розподілу 

 / ,tp r y t  дискретних станів r  групового спостереження [1], яке утворю-

ється адитивною сумішшю сигналу та завади, в узагальненій експоненцій-

ній формі, що забезпечує можливість синтезу так званих «базових» проце-

дур розділення, оптимальних по критерію мінімума середньої імовірності 

помилки на біт корисного сигналу, що не залежить від процедур форму-

вання вказаного розподілу [2,3]. 

Як витікає з класичної теорії фільтрації, оцінка неінформаційних не-

перервних 
i , 1,i M , інформаційних неперервних ir , 1,i M  або дискре-

тних параметрів потужного випромінювання може здійснюватися без вра-

хування наявності малопотужного [4], що кардинально спрощує процедури 

оцінювання і тим самим полегшує апаратну реалізацію. 

Всі представлені процедури демодуляції мають загальні риси.  

По-перше, при відсутності завади вони перетворюються у відповідні 

КГ, ККГ, НКГ класичні демодулятори ФМ-2 або ЧМ-2.  

По-друге, процедури компенсації завжди здійснюються на виходах 

кореляційної згортки корисного сигналу, що зручно для технічної реаліза-

ції. 

Виявилось, що за умови суттєвого збільшення миттєвої потужності за-

важаючого сигналу над миттєвою потужністю корисного сигналу (не 
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менш, ніж на 6-10 дБ, в залежності від виду модуляції) необхідність в оці-

нці енергетичних параметрів корисного сигналу відпадає. При некогерент-

ній демодуляції останнього оцінка його початкової фази, очевидно, також 

не потрібна. 

Асимптотична завадозахищеність процедур оптимального розділення 

(при умові суттєвого перевищення потужності завади над потужністю ко-

рисного сигналу) наближається до потенційної завадозахищенності при-

йому корисного сигналу за відсутності подібної завади. 

Викладене дає можливість сподіватися на можливість застосування 

процедур розділення взаємно заважаючих цифрових сигналів при розробці 

перспективних завадозахищених засобів і ліній радіозв’язку, в тому числі і 

при реалізації відповідних програм Міжнародного союзу електрозв’язку, 

спрямованих на повторне використання частотного ресурсу. 
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УСТРАНЕНИЕ РАСХОДИМОСТИ РАСШИРЕННОГО 

КАЛМАНОВСКОГО ФИЛЬТРА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛИ 

ПО ДАННЫМ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКОЙ РЛС 

 

Неуймин А.С., аспирант; Жук С.Я., д.т.н. профессор 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Для повышения эффективности обнаружения целей, замаскированны-

ми мешающими отражениями от поверхности земли, широкое применение 

находят импульсно-доплеровские РЛС (ИД РЛС), в которых кроме про-

странственных координат цели (дальность, азимут, угол места), также из-

меряется и радиальная скорость. Для сопровождения целей по данным ИД 

РЛС в декартовой системе координат используется расширенный фильтр 

Калмана, который часто является расходящимся, что обусловлено нели-

нейным характером уравнения измерения ИД РЛС. Поэтому актуальной 

является задача устранения расходимости расширенного фильтра Калмана.  

Модель движения цели и уравнение измерения ИД РЛС в декартовой 

системе координат имеют вид [1]   

, 1 1k k k k k ku F u G     ;                                                            (1) 

( )и
k k k ku h u   ;                                                                       (2) 

где T( , , , ), ,k k k k k k ku x x y y z z - вектор состояния, включающий параме-

тры движения цели; k - некоррелированный гауссовский шум возбужде-

ния с корреляционной матрицей kQ ; k - векторная гауссовская ошибка 

измерения  с  корреляционной  матрицей kR ;  ( ) ( , , ,k k k k kk k x y zh x xu    

2 2 2 T) / )k k k k k k ky y z z x y z    - векторнозначная функция измерения. 

Расширенный фильтр Калмана описывается уравнениями, приведен-

ными в [2]. 

На рис.1 (кривые 1) непрерывной линией показаны рассчитанные фи-

льтром 
1/ 2

xp  и штриховой линией - полученные методом Монте-Карло x  

СКО ошибки оценки положения цели по оси Х от дискретного времени k . 

Фактические ошибки значительно превышают рассчитанные фильтром, 

что свидетельствует о его расходимости. Это обусловлено наличием неуч-

тенных ошибок, появляющихся в результате линеаризации уравнения из-

мерения радиальной скорости.    

Для устранения эффекта расходимости широкое распространение на-

ходят эвристические методы загрубления объединенной дискретной дина-

мической системы (1),(2) [3]. Предлагается выполнять увеличение диспер-

сии ошибки измерения радиальной скорости 4,4R  на величину, пропорци-
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ональную дисперсии ошибки экстраполяции радиальной скорости ,r kp :   

4,4 4,4 ,r kR R p   
 
,  

где ,r kp  вычисляется по формуле 

6 6
*

, 4, , ,4
1 1

( ) T
r k i i j j

j i

p H P H

 

   . 

Значение коэффициента пропорциональности   определяется с по-

мощью статистического моделирования путем проверки гипотезы о гаус-

совском законе распределения ошибок оценки вектора параметров движе-

ния цели [3].  

Для рассмотренного примера получено, что при 0.8   ошибки оцен-

ки обладают гауссовским свойством. На рис.1 (кривые 2) непрерывной ли-

нией показаны рассчитанные модифицированным фильтром 
1/ 2

xp  и штри-

ховой линией - полученные методом Монте-Карло x  СКО ошибки оцен-

ки положения цели по оси Х от дискретного времени k  при 0.8  . В мо-

дифицированном фильтре отсутствует эффект расходимости. При этом на 

начальном участке работы фильтра, СКО фактической ошибки оценки по-

ложения цели уменьшаются в 3-5 раз, а оценки скорости цели - на порядок, 

по сравнению с аналогичными характеристиками расширенного фильтра 

Калмана. 
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ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ RTF ТА ФУР´Є 

 

Іванюк Н.О., аспірантка; Рибін О.І., д.т.н. професор, 
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Перетворення Фур’є для розв’язання лінійних диференційних рівнянь 

рівноваги лінійних кіл та систем є найбільш поширеним, економічним та 

зручним  в сучасній практиці. В той самий час, існування великої кількості 

ортогональних перетворень, поширених в сучасних наукових досліджен-

нях, робить задачу створення методів аналізу лінійних систем на базі ін-

ших перетворень (споріднених з Фур’є та відмінних від нього) актуальною. 

Операції диференціювання в області натуральних координат в області 

перетворення Фур´є відповідає множення на . 

У випадку перетворення RTF операція диференціювання в області на-

туральних координат замінюється множенням на власне значення . 

Таким чином перетворення RTF є аналогом перетворення Фур´є з усі-

ма його позитивними властивостями. 

Всі власні значення  розташовані на комплексній площині в одинич-

ному крузі (рис.1) з центром в точці (1,0). 

Певним недоліком перетворення RTF є внесення додаткового затухан-

ня при зростанні частоти у порівнянні до класичного дискретного перетво-

рення Фур´є. Тим не менше, при вірному виборі кроку дискретизації аналі-

зованого сигналу саме додаткове загасання може стати перевагою RTF у 

порівнянні до класичного Фур’є.  

Так, при диференціюванні сигналів класичне перетворення Фур’є дає 

додаткові осциляції, наявність яких зумовлена обмеженою кількістю тран-

сформант. При тому самому форматі похідні від прямокутних імпульсів 

для перетворення RTF дають задовільний результат, в той час як похідні, 

обчислені за виразом класичного перетворення Фур´є мають значні пара-

зитні осциляції. 

При наявності функції кола (системи) в аналітичному вигляді перехід 

до перетворення Фур´є полягає в заміні операторів p на , а при перехо-

ді до перетворення RTF – на . Складнішою є ситуація, коли функція нада-

на своєю частотною характеристикою в області Фур´є. 

В цьому випадку перехід від перетворення Фур´є до перетворення 

RTF можливий при використанні ряду Тейлора 

Для переходу від частот  до комплексних частот  необхідно за 

частотною характеристикою функції кола обчислити похідні та помножити 

кожен k – й відлік на корегуючий множник . 

Аналогічна процедура при переході від комплексних частот  до час-

тот . При цьому корегуючий множник має вигляд   
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Перехід від перетворення Фур´є до перетворення RTF явище корисне, 

оскільки при цьому подавляються паразитні осциляції (рис.2), притаманні 

перетворенню Фур´є. 

 

 

 
Рис.1 Рис.2 

 

Висновки 

1. При використанні перетворення  RTF, яке є «калькою» різницевих ме-

тодів в частотній області, відсутні негативні ефекти перетворення 

Фур’є,  пов’язані  з обмеженою кількістю членів ряду (обмеженим фо-

рматом перетворення Фур’є). 

2. Велике «загасання» амплітудних характеристик перетворення RTF у 

порівнянні до перетворення  Фур’є  пов’язане  з  тим, що крок дискре-

тизації різницевих методів може бути таким «великим», що дрібні де-

талі (наприклад, періоди осциляцій на високих частотах) стають сумі-

рними з цим кроком. Але відповідне нормування спектрів або збіль-

шення формату перетворення дозволяють компенсувати ці негативні 

властивості перетворення RTF. 

3. Запропонований алгоритм переходу від спектрів перетворення RTF до 

спектрів перетворення Фур’є є достатньо простим і легко програмова-

ним для обчислень на ПЕОМ. 
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ЗАСТОСУВАНЯ НОРМАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ  

ДО АНАЛІЗУ ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ 
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«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Аналіз лінійних систем має важливе значення при проектуванні радіо-

технічних, механічних, акустичних і т. ін. пристроїв. Для нелінійних сис-

тем розв’язання задачі аналізу в більшості випадків зводиться до різнома-

нітних методів лінеаризації. Задача аналізу сигналів, їх стиснення, переда-

чі, архівації вимагає пошуку методів розв’язання диференційних рівнянь 

при представленні сигналів у вигляді перетворень за різноманітними фун-

кціями. 

Підвищення точності аналізу лінійних систем  

При розв’язанні ряду задач операцію диференціювання зводять до 

заміни на розділену різницю двох відліків сигналу. Однак врахування бі-

льшої кількості відліків досліджуваного сигналу призведе до множини 

більш точних немінімальних формул різницевих рівнянь. 

Для прикладу на вхід кола рис. 1 надходить обмежене знизу гармо-

нійне коливання.  

 На рис. 2 та 3 наведена реакція кола для різних формул обчислення 

похідних (крива 1 – для розділеної різниці; криві 2 і 3 для формул, що ви-

користовують три відліки вхідного сигналу). 

Було показано, що  із зростанням числа точок, по яких виконується 

обчислення похідних, відбувається зменшення похибки обчислень реакції 

кола. 

Кратне нормальне перетворення 

Вираз для нормальних перетворень вхідного та вихідного сигналів си-

стеми з коефіцієнтом передачі  K  можна отримати у вигляді 

    XWKWY NN 21  , 

де 1NW  та 2NW    –  оператори кратного перетворення. При цьому, як-

 

Рис.1. Досліджуване електрич-

не коло 
 

Рис. 2. Реакція при обчисленні похідної  

за 2-ма та 3-ма відліками вхідного сигналу 



Методи оптимального та адаптивного оброблення сигналів 

 

28                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

що на вхід еталонної лінійної системи подається еталонний сигнал (спектр 

його має  лише одну ненульову трансформанту  з номером 1), то на виході 

такої системи отримаємо еталонний сигнал, спектр якого Y  містить також  

лише одну ненульову трансформанту. Відхилення вхідного сигналу tX  від 

еталонного дадуть спектр з іншими ненульовими трансформантами  спект-

ру X . Ступінь спотворення вхідного сигналу можна оцінити за коефіціє-

нтом трансформант спектру X , а вихідного – за коефіцієнтом трансфор-

мант  спектру Y . 

Запропонована методика кратного нормального перетворення (2) до-

зволяє чисельно оцінювати інтегральне спотворення, викликане статисти-

чним розкидом параметрів компонентів лінійного кола. 

Алгоритм проілюстрований на прикладі оцінки якості лінійної систе-

ми рис. 3, на яку поступає вхідний сигнал у вигляді періоду пульсової хви-

лі. Функцію кола )(31 K  та  її граничні значення при  відхиленнях значень 

параметрів кола на +10% та на −10%  наведено на рис. 4. 

Коефіцієнти трансформант спектру вихідного сигналу при відхилен-

нях значень параметрів кола на +10% та на −10% відповідно становлять 

068,0
yтрk , 113,0

yтрk .  
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Рис.3.  Досліджуване коло. 
 

Рис. 4. Функція кола )(31 K  та  її граничні значення 

при  відхиленнях значень параметрів кола на ± 10%. 
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Зазвичай кореляційно-інтерферометричне пеленгування здійснюється 

з використанням багатоітераційного послідовного кореляційного аналізу 

часу затримки сигналу відносно рознесених у просторі антен без застосу-

вання попередньої просторової селекції. Недоліками такого методу є не-

можливість пеленгування джерел широкосмугових радіовипромінювань у 

реальному масштабі часу або необхідність застосування багатоканального 

корелятора та низька точність пеленгування джерел радіовипромінювань 

(ДРВ), спектри яких повністю перекриваються за частотою. Тому розробка 

безпошукових цифрових методів широкосмугового кореляційно-

інтерферометричного пеленгування з використанням антенної решітки 

(АР), що мають високу точність та можливість попередньої просторової 

селекції, є актуальною задачею. 

Виконано розроблення безпошукового цифрового методу кореляцій-

но-інтерферометричного пеленгування з використанням лінійної АР, що 

має можливість пеленгування джерел широкосмугових радіовипроміню-

вань в реальному масштабі часу з мінімальними обчислювальними витра-

тами, для умов складної електромагнітної обстановки, яка характеризуєть-

ся багатопроменевим поширенням радіовипромінювань та перекриванням 

за частотою корисного сигналу і завад. 

Для реалізації вказаного методу пеленгування використано частотну 

область визначення з обробленням часових комплексних частотних спект-

рів прийнятих пеленгаційними каналами реалізацій на основі алгоритму 

швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) [1]. Оскільки спектри корисного си-

гналу, перевідбитих копій та завад відрізняються суттєво тільки за напрям-

ком поширення та потужністю, повністю перекриваючись за частотою, то 

на відміну від відомих методів, спочатку здійснюється просторова селекція 

радіовипромінювань із прийнятої адитивної спектрально-просторової су-

міші, а вже потім – кореляційна оцінка напрямків на ДРВ. 

Враховуючи перекриття часових спектрів корисних сигналів, їх пере-

відбитих копій та завад, попередню просторову селекцію здійснюють для 

кожної спектральної складової прийнятої суміші окремо. Після цього для 

мінімізації часових витрат використано дисперсійно-кореляційне оброб-

лення спектрів сигналів [2]. Для цього запропоновано здійснювати реконс-
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труювання просторового аналітичного сигналу. 

Оцінка напрямків p  на ДРВ здійснюється на основі дисперсійно-

кореляційної оцінки значень просторової частоти .S p  випромінювань згі-

дно з рівнянням: 

. .arccos /p S p S Hc      , 

 
де c  – швидкість поширення електромагнітного випромінювання у ві-

льному просторі; 

 .S H  – нижня частота в часовому спектрі прийнятої суміші випромі-

нювань. 

Висновки. В результаті проведених досліджень розроблено безпо-

шуковий цифровий метод кореляційно-інтерферометричного пеленгуван-

ня, що за рахунок поєднання паралельної просторової селекції та диспер-

сійно-кореляційної оцінки напрямків на ДРВ на основі реконструювання 

просторового аналітичного сигналу забезпечує можливість пеленгування 

ДРВ, спектри яких повністю перекриваються за частотою в реальному ма-

сштабі часу. 
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Секція 2  

Радіотехнічні пристрої та системи 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ОБРАТНОЙ ТРИАНГУЛЯЦИИ В 

СИСТЕМАХ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА 

Иськив В.М., старший преподаватель; Чугунов В.В.; Лысенко А.В. 

Севастопольский национальный технический университет,  

г. Севастополь, Украина 

Системы локального позиционирования (СЛП) находят широкое при-

менение в сельскохозяйственных и промышленных отраслях, что обуслов-

лено их высокой точностью определения координат объектов (1-3 м) и во-

зможностью обеспечения непрерывного отслеживания местоположения 

объектов как снаружи, так и внутри зданий. Использование метода обрат-

ной триангуляции для определения координат объектов позволяет достичь 

высоких технических характеристик системы при её относительно низкой 

стоимости. Опишем принцип работы системы использующей данный ме-

тод определения координат объектов [1].  

Данная система состоит из трех частей:  радиопередающей части; ак-

тивных радиометок; координационного центра. Территорию, в пределах 

которой будет производиться слежение за местоположением радиометок, 

ограничим квадратом. На рис. 1 изображена схема расположения элемен-

тов системы позиционирования и траектория, по которой производится 

сканирование зоны обслуживания на наличие радиометок. На рис. 1 введе-

ны обозначения: A, B, C, D - радиопередающие устройства; 

КЦ - координационный центр; M - радиометки. 

Радиопередающая часть содер-

жит  четыре радиопередатчика, кото-

рые излучают одинаковые по форме 

радиосигналы на различных несущих 

частотах в различные моменты вре-

мени. Соотношение между времен-

ными сдвигами определяет точку, 

для которой будет выполняться за-

прос на наличие радиометки. Радио-

метки устанавливаются на объектах, 

за местоположением которых ведется 

наблюдение. В случае одновремен-

ного приема радиометкой сигналов 

излучаемых различными радиопередающими устройствами, ею будет отп-

 

Рис.1. Схема расположения элементов 

системы позиционирования 
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равлен сигнал в координационный центр несущий информацию о номере 

метки. Далее в координационном центре производится вычисление место-

положения радиометки исходя из временных задержек между излучением 

сигналов каждым из радиопередатчиков. То есть, сканирование зоны об-

служивание на наличие радиометок можно провести путем изменения 

временных сдвигов между излучением сигналов каждым из передатчиков 

таким образом, что бы все сигналы приходили одновременно в точку, для 

которой производится запрос на наличие радиометки [2]. 

Пусть временные сдвиги между излучением сигналов передатчиками 

формируются относительно момента излучения сигнала радиопередатчи-

ком, находящимся в точке A. Тогда временные сдвиги для точки, для кото-

рой выполняется запрос, определяются по следующим формулам: 
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где  — время распространения радиоволны от радиопере-

датчиков A, B, C, D до радиометки;  — расстояние от 

радиопередатчиков A, B, C, D до радиометки;  — скорость распростране-

ния радиоволн в пространстве;  — координата радиометки; 

,  — координаты радиопередатчиков по оси x или y;  

Погрешность определения координат объекта зависит от двух факто-

ров: точности установления временных задержек между излучением сиг-

налов; длительности импульсов на входе схемы сравнения. Наиболее су-

щественное влияние на результирующую погрешность измерения оказыва-

ет второй фактор, поэтому для минимизации влияния данного фактора не-

обходимо уменьшать длительность передаваемого сигнала [3]. 

Таким образом, показана возможность применения метода обратной 

триангуляции в системах локального позиционирования для определения 

координат объектов. Описан принцип работы системы использующей дан-

ные метод, указаны факторы влияющие на погрешность измерения коор-

динат системой и пути к её минимизации. 

Литература 
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КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ МАРШРУТІВ ДЛЯ АЛГОРИТМУ  

МАРШРУТИЗАЦІЇ В MESH МЕРЕЖІ ЗІ ЗМЕНШЕННЯМ 

ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ 
 

Правда В.І., к.т.н., професор; Грень М.О., магістрант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Для однозначного вибору маршруту виникає необхідність в форму-

ванні цільової функції. В загальному вигляді вона може бути записана як 

 
де  – ваговий коефіцієнт цільової функції що визначається потужністю, 

 - ваговий коефіцієнт цільової функції що визначається завантаженістю. 

 ваговий коефіцієнт цільової функції що визначається кількістю пере-

ходів, початкове значення цільової функції вузла [3]. При розрахунку 

 враховується кількість передач NT, які проходять по одному маршруту. 

Під час передачі змінюється значення лічильника передач NT. Кожна пе-

редача – інкрементує його, кожна одиниця часу – декрементує, таким чи-

ном визначається середня кількість передач на маршруті При перевищенні 

певного рівня кількості передач на одиницю часу створюється дублюючий 

маршрут. Таким чином відбувається резервування каналу, розподіл потуж-

ності по частотному діапазону  і зниження рівня інтерференції [1]. Ваговий 

коефіцієнт  має меншу вагу порівняно з коефіцієнтом по потужності 

оскільки зв'язок між ними може бути обернено пропорційний, тобто при 

більшій кількості передач сумарна потужність що витрачається на переда-

чу порівняно менша для тієї ж відстані [2]. Значення цільової функції вузла 

 визначається рівнянням  

 
де  - максимальна потужність передавача вузла,  чутливість (мі-

німальна оброблювана потужність) приймача вузла,  - кількість вузлів  в 

таблиці маршрутів вузла,  - кількість вузлів альтернативних маршрутів 

до яких три і менше альтернативних маршрутів,  - оригінальні вузли, 

тобто такі до яких існує лише один маршрут. 

Для визначення вагового коефіцієнту потужності вузол розсилає пакет 

власної ідентифікації на всіх доступних рівнях потужності. На етапі вста-

новлення мережі рівні потужності перебираються випадковим чином. Зв'я-

зок вважається встановленим, якщо в межах доступності лишається не бі-

льше М (по кількості резервних каналів) сусідніх вузлів із якими може бу-

ти встановлений двосторонній зв'язок. Ваговий коефіцієнт потужності для 
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даної мережі буде визначено при синтезі її під конкретні умови [4]. Після 

визначення сусідів і рівнів потужності розсилається пакет запиту на ство-

рення маршрутів. Отримавши підтвердження здійснюється передача пові-

домлення. Значення цільової функції, а також співвідношення потужнос-

тей передачі і прийому порівнюється з наявним в памяті попереднім і ро-

биться прогноз стабільності маршруту. Це дозволить передбачити і відп-

рацювати незначні повільні зміни в мережі. Якщо вузол покидає мережу 

цілеспрямовано – розсилається пакет виходу. Якщо вузол отримує повідо-

млення виходу з власною адресою, це означає, що інший вузол визнав його 

неактивним. Отже при потребі зв’язатись він веде себе аналогічно як і при 

первинному вході в мережу. При отримані повідомлення в першу чергу 

перевіряється тип пакета, тобто визначається його маркер. Потім відповід-

но своєму маркеру він ставиться в чергу на обробку за останнім із таким 

же маркером. Якщо прийнято пакет ідентифікації то у відповідь відправля-

ється аналогічне повідомлення, а адреса вузла доповнюється в таблицю. 

Одночасно якщо данний вузол має кращі характеристики ніж найгірший з 

наявних сусідів в таблицю дописується значення переданої потужності, ці-

льовий коефіцієнт вузла і номер каналу для багатоканальних систем. Якщо 

іншого пакету ідентифікації з даною адресою не надходить, то мінімаль-

ною потужністю вважається та, на якій востаннє був здійснений зв'язок. У 

випадку отримання пакету запиту на маршрут то вузол перевіряє пакет на 

відповідність адреси призначення власній, якщо вони співпадають, то від-

правляється пакет відповідь. Цей пакет слугує для формування зворотньо-

го маршруту передачі даних. В іншому випадку визначається ціна маршру-

ту і змінюється значення цільової функції. При отриманні пакету запиту на 

зв'язок вузол перевіряє передану адресу на відповідність власній. У випад-

ку співпадіння пересилається відповідь із зміненим контрольним значен-

ням. Обробка пакета підтвердження аналогічна обробці запит.  Якщо 

отримано пакет виходу вузла з мережі, то в першу чергу адреса звіряється 

з власною. Якщо вони співпадають, то запускається пакет ідентифікації, в 

іншому випадку пакет розсилається по всіх доступних вузлах широкомов-

но, а з власних таблиць ця адреса викреслюється.   
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ  

ВІЗУАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО АВІАЦІЙНОГО ТРЕНАЖЕРА 

 

Дюжаєв Л.П., к.т.н. доцент; Соколов Д.Ю., магістрант   

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Підготовка та візуалізація тривимірних сцен - це досить широке по-

няття, але тут воно буде використовуватися в більш вузькому сенсі стосов-

но системи візуалізації авіаційного тренажера. Система візуалізації авіа-

ційного тренажера передбачає візуалізацію простору, що знаходиться зовні 

кабіни пілота, засобами комп'ютерної графіки в реальному часі з високою 

частотою кадрів (не менше 60 fps). Тривимірною сценою є  модельований 

простір польотів, тобто поверхня землі (ландшафт), небосхил, типові назе-

мні об'єкти (будівлі, дерева тощо), дорожня мережа, гідрографія, аеродро-

ми, унікальні наземні і повітряні об'єкти і багато іншого. 

Тривимірна модель простору польотів створюється різними методами 

і передає модельований регіон з деяким ступенем реалістичності та деталі-

зації. Досяжна ступінь деталізації визначається рядом причин, серед яких: 

продуктивність конкретної обчислювальної системи і особливості викори-

стовуваної програми візуалізації, але спосіб створення тривимірної моделі 

простору польотів грає не меншу роль.  

При статичному створенні модель простору польотів створюється по-

вністю ще до початку процесу візуалізації. При цьому готуються і зберіга-

ються всі необхідні для візуалізації дані: геометрія елементів сцени, текс-

тури, текстурні координати і т.д.  

Більш складним є динамічний підхід до створення сцени. У цьому ви-

падку заздалегідь готується лише невелика частина даних, а остаточне ви-

сокодеталізоване представлення сцени створюється в реальному часі без-

посередньо під час процесу візуалізації для тієї невеликої частини сцени, 

яку можна буде побачити в кадрі.  

Недоліком динамічного підходу є збільшення навантаження на обчис-

лювальну систему під час процесу візуалізації 

Вихідними даними для побудови сцени є електронні карти місцевості 

в стандартних форматах. Створення сцени включає такі основні етапи: чи-

тання електронних карт і перетворення їх у внутрішній формат; створення 

карти висот; створення представлення для шарових і лінійних об'єктів (та-

ких як водойм, дороги і т.д.); розстановка унікальних об'єктів (таких як ае-

родроми); модифікація карти висот шаровими  і іншими об'єктами; тріан-

гуляція по методу Де Лоне - створення геометричної сітки ландшафту; те-

кстурування  ландшафту відповідно до типів поверхні електронної карти; 

розстановка типових наземних об'єктів - будівель, дерев і т.д. по деякому 
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закону; генерація мікрорельєфу. Кінцевим результатом є геометрія, текс-

тури та інші дані, представлені у форматі програми візуалізації. 

Розглянемо, загальний принцип роботи мультикомп’ютерної системи 

візуалізації.  

Отже, створення системи візуалізації авіаційного тренажера, здатної 

працювати з великими регіонами польотів і високим ступенем деталізації, 

вимагає динамічного створення тривимірної моделі сцени. Можливим ва-

ріантом тут є використання мультикомп’ютерної обчислювальної системи. 

Переваги цього варіанта в тому, що комп’ютер візуалізації розвантажуєть-

ся від завдання створення моделі, а конвейєрно-паралельна організація до-

зволяє гнучко нарощувати обчислювальну потужність до необхідного в 

конкретному випадку рівня (від використання одного додаткового 

комп’ютера до використання обчислювального кластера). Даний принцип 

може використовуватися не тільки для авіаційного тренажера але і в бага-

тьох інших системах візуалізації реального часу. 
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Вступ. На етапі системотехнічного проектування радіоелектронних 

систем, для оцінки показників ефективності та надійності, актуальною є 
задача моделювання їх поведінки. Для вирішення цієї задачі запропонова-
но метод формування графа станів та переходів [1], ступінь формалізації 
якого дозволив автоматизувати цей процес. На основі цього методу розро-
блено програмний модуль ASNA. Модель побудована згідно [1] накладає 
обмеження на об’єкт дослідження, а саме тривалості всіх процесів в ньому 
вважаються розподіленими за експоненційним законом. Однак для частини 
процесів в об’єкті дослідження, а саме для процесів старіння та технічного 
обслуговування у відмовостійких системах та для процесів надходження та 
обслуговування заявок в системах масового обслуговування актуальним є 
використання закону розподілу Ерланга. 

Для побудови моделей поведінки систем немарковського типу, в яких 
протікають процеси, що описуються законом розподілу Ерланга  викорис-
товується метод фаз Ерланга (ФЕ) [2-3]. Особливістю даного методу є те, 
що він дозволяє систему немарковського типу звести до еквівалентної ма-
рковської шляхом розширення простору станів системи. Для цього необ-
хідно трансформувати граф станів і переходів введенням для відповідних 
станів ланцюжків фіктивних станів. Однак використання цього методу без 
засобів автоматизації для об'єктів дослідження з великою кількістю станів 
є дуже трудомісткою задачею. В роботі показано розв'язання задачі удо-
сконалення відомого [1] методу формування графа станів та переходів для 
дискретно-неперервних стохастичних систем(ДНСС)немарковського типу 
при наявності процесів з тривалостями, які необхідно представляти зако-
ном розподілу Ерланга. 

Модифікація  методики побудови структурно-автоматних моделей 
об’єктів дослідженняполягає увнесенні доповнень, які стосуються форму-
вання вербальної та побудови структурно-автоматної моделі. 

Формування вербальної моделі.   Вхідними даними при форму-
ванні вербальної моделі систем немарковського типу, окрім представлення 
структури та поведінки цих систем, є відомості про математичні моделі за-
конів розподілу ймовірності (густина розподілу f(t), математичне очіку-
вання mc, дисперсія σ

2
) для процесів, які протікають в досліджуваних сис-

темах.  
Побудова структурно-автоматної моделі.Побудова структурно-
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автоматної моделі здійснюється на основі вербальної моделі. Для автома-
тизації процесу формування додаткових ланцюжків фіктивних станів згід-
но методу ФЕ, необхідно внести доповнення в методику побудови струк-
турно-автоматної моделі. 

 При формуванні вектора станів системи, необхідно  ввести додаткові 
компоненти вектора станів, які визначають перебування системи у фіктив-
них станах. 

 При формуванні дерева правил модифікації для опису базових подій, 
які спричинять появу немарковських процесів в системі необхідно сфор-
мувати додаткові умови та обставини, які будуть визначати процес перебу-
вання системи в додаткових ланцюжках фіктивних станів. 

Побудова графа станів та переходів. Модифікована структурно-
автоматна модель вноситься в програмний модуль ASNA, що дозволяє ав-
томатизовано отримати еквівалентну марковську модель системи та роз-
поділ ймовірності перебування системи в станах.  
 Приклад застосування удосконаленої технології моделювання. 

Удосконалену технологію моделювання-
дискретно-неперервних стохастичних сис-
тем з використанням методу ФЕ продемо-
нстровано на прикладі моделювання сис-
теми обробки інформації, яка представле-
на системою масового обслуговування з 
обмеженою чергою та одноканальним, од-
нофазним і ненадійним обслуговуванням 
E3|M|1|2 [1]. 

Висновки. Вдосконалено технологію моделювання ДНСС [1], що да-
ло змогу здійснювати автоматизовану побудову графа станів та переходів 
для систем немарковського типу з використанням методу фаз Ерланга. На 
відміну від існуючої, вдосконалена технологія дає змогу адекватно врахо-
вувати процеси, що протікають в системі та описуються за допомогою за-
кону розподілу Ерланга. 

Здійснено порівняння показників ефективностісистеми обробки інфо-
рмації представленоїмарковською та немарковською ДНСС. Відмінності 
між результатами підтверджують актуальність врахування реального зако-
ну розподілу при моделюванні поведінки системи. 

Література 
1. Волочій Б.Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних 

систем / Волочій Б.Ю. – Львів: НУЛП, 2004. – 220с. 
2. Кочегаров В.А. Проектирование систем распределенияинформации. Марковс-

кие и немарковскиемодели / Кочегаров В.А., Фролов Г.А.  – М.: Радио и связь, 1991. – 
216 с.  

3. Кениг Д. Методытеориимассовогообслуживания / Кениг Д., Штоян Д. /  Пер. с 
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Рис. 1. Порівняння ймовірностей 

втрати заявок 
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Для необслуговуваних програмно-апаратних радіоелектронних засобів 

(РЕЗ), призначених для довготривалої безперервної експлуатації, надій-

ність забезпечують шляхом використання відмовостійкої системи (ВС) на 

основі мажоритарної структури (МС) з фіксованим правилом прийняття 

рішення і ковзним резервуванням [1]. Підвищення надійності таких систем 

забезпечує процедура реконфігурації показана в [2]. Практичний інтерес 

має інша процедура реконфігурації ядра МС, яка дозволяє зберегти мажо-

ритарний принцип, при зменшенні кількості працездатних технічних сис-

тем (ТС) в ядрі. Однак у відомих публікаціях про відмовостійкі системи з 

МС відсутня модель для оцінки ефективності процедури реконфігурації в 

порівнянні з іншими реалізаціями ВС з МС. 

Отже існує необхідність створення адекватної моделі ВС, яка б врахо-

вувала: зміну правила прийняття рішення і відповідну реконфігурацію яд-

ра МС, наявність ковзного резервування ТС ядра, ненадійну роботу мажо-

ритарного елемента (МЕ) та комутатора ковзного резерву. 

Особливості структури відмовостійкої системи. Структура ВС на 

основі МС представлена в [1]. Початкова кількість ТС в ядрі може бути 

довільною з відповідним правилом прийняття рішення. Серед ТС, які пе-

ребувають в резерві, перша ТС до підключення перебуває в навантаженому 

резерві, а всі інші – в ненавантаженому. Переведення ТС в навантажений 

резерв в програмно-апаратних РЕЗ означає подачу напруги електрожив-

лення і завантаження програмного забезпечення.  

Процедури, що формують поведінку відмовостійкої системи  

Процедура 1. Виявлення несправної ТС в ядрі та її відключення. 

Процедура 2. Підключення ТС з навантаженого резерву в ядро. 

Процедура 3. Переведення чергової ТС із ненавантаженого резерву в 

навантажений резерв. Процедура 4. Процедура реконфігурація ядра МС. 

Дана процедура передбачає зміну правила прийняття рішення у МЕ і зміну 

кількості ТС в ядрі. Розглядається два варіанти реконфігурації ядра МС. В 

першому варіанті (модель №1) реконфігурація ядра МС відбувається після 

відмови першої ТС в ядрі, а в другому варіанті (модель №2) – в передава-

рійній ситуації.  

В розроблених моделях ВС прийнято, що тривалість всіх процесів, що відбу-



Радіотехнічні пристрої та системи 

 

40                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

ваються в системі мають експоненціальний розподіл, а інтенсивності протікання 

подій є сталими в часі величинами. 

Моделі ВС розроблено з використанням удосконаленої технології 

аналітичного моделювання поведінки дискретно-неперервних стохастич-

них систем, яка забезпечує автоматизовану побудову моделі у вигляді гра-

фа станів та переходів на основі представлення об’єкту дослідження у ви-

гляді структурно-автоматної моделі [1].  

Приклад розв’язання задачі надійнісного проектування. Необхідно 

порівняти надійність РЕЗ в двох варіантах реалізації ВС на основі МС: з 

реконфігурацією після першої відмови ТС в ядрі та без реконфігурації ядра 

МС. Розрахунки проведені при наступних значеннях параметрів: інтенсив-

ність відмов ТС λn = 100 від-

мов/10
6
 год; середнє значення 

тривалості заміни несправної ТС 

в ядрі на ТС з резерву Ті = 0,01 

год; середнє значення тривалості 

переведення ТС з стану ненаван-

таженого резерву в навантаже-

ний Tc = 0,1 год; ймовірність ус-

пішного виконання процедури 

реконфігурації РМЕ = 0,999; ймо-

вірність успішного підключення 

ТС з резерву в ядро РК1 = 0,999; 

ймовірність успішного переведення ТС з стану ненавантаженого резерву в 

навантажений РК2 = 0,999. Дослідження показали, що застосування ВС з 

процедурою реконфігурації ядра МС в порівнянні з ВС на основі МС без 

реконфігурації покращує надійність представлену середнім значенням 

тривалості роботи до катастрофічної відмови: для ВС з правилом голосу-

вання “4 з 7” більше ніж в 2 рази; для ВС з правилом голосування “3 з 5” 

більше ніж 1,5 рази. 

Застосування процедури реконфігурації ядра МС, дає змогу викорис-

тати не відпрацьований ресурс та зберегти мажоритарний принцип при 

зменшенні кількості працездатних ТС в ядрі. 
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Рис. 1. Залежність ймовірності безвідмовної 

роботи ВС від часу 
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 В известных работах [1, 2] показана возможность практического при-

менения физического явления кривизны фазового фронта электромагнит-

ной волны (ЭМВ) в различных радиотехнических системах (в первую оче-

редь радиолокации и акустике) с целью решения определённого круга нау-

чно-технических задач. Примерами подобных задач являются процедуры  

коррекции весовых коэффициентов каналов цифровой фазированной ан-

тенной решетки (ЦФАР), обусловленной неидентичностью их амплитудно-

частотных (АЧХ) и фазо-частотных характеристик (ФЧХ) по опорному ис-

точнику радиосигнала, расположенного в ближней зоне этой ЦФАР [2]  

или фокусировке ЦФАР радиолокационной станции (РЛС) в зону Френеля 

[1] с целью создания в этой зоне ЭМВ, амплитудное и фазовое распределе-

ние которой идентично ЭМВ в дальней зоне (зоне Фраунгофера). Такой 

подход что в свою очередь позволяет оценить помехозащищенность дан-

ной РЛС при подавлении сосредоточенных источников помехового радио-

излучения по боковым лепесткам ЦФАР не прибегая к выносу этих источ-

ников на десятки-сотни километров, что практически очень неудобно (а 

иногда и невозможно), а располагая их в зоне Френеля ЦФАР РЛС.  

 В работе [3] дан теоретический анализ использования кривизны фазо-

вого фронта ЭМВ источника радиоизлучения (ИРИ) для решения практи-

чески важной задачи пространственной селекции с помощью трёхэлемент-

ной разреженной антенной решетки (РАР),состоящей из идентичных эле-

ментов, радиосигнала от источника полезного сигнала на фоне радиосиг-

нала от источника помех при условии нахождения обоих источников на 

одном пеленге, но на разных дальностях, использующих для работы одно-

временно один и тот же диапазон радиочастот и вид поляризации с приме-

нением в качестве алгоритма вычисления весовых коэффициентов каналов 

РАР уравнение Винера-Хопфа. Показано, что чем сильнее отличия в форме 

фазовых фронтов (количественно оцениваемых величиной фазового сдвига 

несущего колебания между крайним и центральным антенными элемента-

ми РАР), тем меньшее ослабление по уровню при подавлении радиопоме-

хи претерпевает полезный радиосигнал, причём степень подавления ради-

опомехи тем выше, чем больше отношение помеха/сигнал. При этом эффе-
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кты многолучёвого распространения радиоволн и влияние неоднороднос-

тей среды распространения не брались во внимание. 

 В работе [4] рассматривается вопрос влияния сферичности фазового 

фронта на ошибку измерения РЛС координат точечных ИРИ, а также алго-

ритмы пространственной-временной обработки при активной радиолока-

ции в сравнении со случаем наличия только плоского волнового фронта. 

В докладе на основании работ [1-4], а также ряда других работ про-

анализирована теоретическая возможность применения физического явле-

ния кривизны фазового фронта ЭМВ ИРИ для решения телекоммуникаци-

онной задачи. Суть этой задачи заключается в обеспечении одновременной 

передачи информационного трафика от двух независимых друг от друга 

источников информации, работающих одновременно в одном и том же ча-

стотном диапазоне и использующих один и тот же радиочастотный ресурс, 

вид модуляции, поляризацию и расположенных на одном пеленге и даль-

ности по радиоканалу стационарной системы радиосвязи сверхвысокочас-

тотного диапазона, например системы радиорелейной связи. Для решения 

этой задачи предложено использовать отличия в форме фазовых фронтов 

ЭМВ этих источников информации на раскрыве приёмной стороны, кото-

рые формируются с помощью элементов передающей РАР. Анализ ампли-

тудного и фазового распределения ЭМВ, формируемого за счёт интерфе-

ренции радиоволн от отдельных элементов передающей РАР в каждой то-

чке непрерывного раскрыва приёмной части радиосистемы показывает, что 

фазовый фронт обладает кривизной, которая численно оценивается как ра-

зность между значениями фазы суммарного интерференционного радиоси-

гнала в координате раскрыва x = 0 и любой другой координатой, причём 

эта кривизна тем меньше, чем больше при фиксированных габаритах пере-

дающей РАР или непрерывного раскрыва приёмной части расстояние ме-

жду передатчиком и приёмником. С другой стороны, в докладе также по-

казано, что использование только одной передающей антенны РАР также 

приводит к формированию кривизны фазового фронта, отличной от случая 

использования всей РАР. Однако это справедливо в случае, если эта ан-

тенна попадает в зону Френеля приёмной апертуры. 
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КОМПЕНСАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ПЕТЛЕВОЙ 

ИНЕРЦИОННОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ АВАРИЙНОГО ТОРМОЖЕНИЯ 

ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК 

 

Васильев В.И.  

Конотопский институт Сумского Государственного университета 
г. Конотоп, Украина  

Электромеханические преобразователи “ток – давление” нашли широ-

кое применение в системах автоматики и управления механическим тор-

можением шахтного подъема. В частности, проводились исследования и  

компьютерное моделирование применения регуляторов давления РДУЗ-3 

для систем автоматически регулируемого предохранительного торможения 

(АРПТ).  

РДУЗ-3 – это многокаскадный преобразователь, в его составе линей-

ный электромагнитный привод, сопло-заслонка, мембранный усилитель и 

золотниковый механизм. Динамические и фазовые характеристики РДУЗ-3 

представлены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Переходные и фазовые характеристики регулятора давления РДУЗ-3.  

Pк и Pц, соответственно, давление в камере регулятора и в тормозном цилиндре. 

Особенностью характеристик является естественная петлевая нели-

нейная инерционность, объясняемая люфтами, сухим трением и пр. в ме-

ханической системе тормоза. При использовании такого устройства в сис-

темах автоматики неоднозначные инерционные характеристики создают 

условия для возникновения автоколебаний, что ухудшает быстродействие 

безопасность и надежность системы.  

Для адаптации преобразователей к требуемым условиям был разрабо-

тан способ и устройство [1] компенсации петлевой нелинейной инерцион-

ности. Компенсация осуществляется путем формирования на привод дис-

кретных воздействий с постоянной амплитудой и периодом, и использова-
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нием принципа широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Период следова-

ния воздействий привязан к постоянной времени механической системы.  

Структурная схема модели устройства, реализующего способ, приве-

дена на рис. 2. Механический тормоз представлен нелинейной частью 

(НЧ), и линейной частью, аппроксимированной динамическим звеном вто-

рого порядка Wт(p), где: Kт – коэффициент передачи, учитывающий конс-

трукционные особенности устройства; Tэ и Tм – соответственно электри-

ческая и механическая постоянные времени. 
 

 
Рис. 2. Структурная схема модели линеаризованного механического объекта 

 с петлевой инерционностью 
 

Результаты моделирования [2, 3] представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Моделирование линеаризованной системы  

с механической постоянной времени Tм ≈ 1с ШИМ при T=0.1 и T=0.01.  

а) переходные характеристики Fт(t)=f(1); б) фaзовые характеристики Fт=f(Iупр). 
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ПРОЕКТУВАННЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ДЖЕРЕЛ 

БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

 

Волочій Б.Ю., д.т.н. професор; Кузнєцов Д.С., аспірант 

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна 

Проблемі надійності джерел безперебійного електроживлення (ДБЕЖ) 

радіоелектронної апаратури відповідального призначення приділяється ве-

лика увага [1-3]. В ряді інформаційних джерел визначені вимоги до надій-

ності ДБЕЖ [2] та способи її забезпечення шляхом використання відмово-

стійких систем (ВС) з відповідною конфігурацією [1, 3, 4]. У ВС, що знай-

шли застосування в практиці проектування ДБЕЖ, часто використовується 

комбіноване структурне резервування [3, 4]. Але у відомих інформаційних 

джерелах моделі таких ВС не виявлено. Тому проблема розробки надійніс-

них моделей ВС з комбінованим структурним резервуванням для ДБЕЖ є 

актуальною і потребує свого вирішення. 

Конфігурації відмовостійких систем для джерел безперебійного 

електроживлення. Типова конфігурація ВС для ДБЕЖ подана в [4], блок 

живлення (БЖ) якого має модульну структуру. У доповіді представлено 

надійнісні моделі для наступних модифікацій конфігурації ВС для ДБЕЖ: 

1) навантажений постійний резерв модулів БЖ з перерозподілом нава-

нтаження при відмові модуля, та загальне резервування БЖ за допомогою 

одного акумулятора. 

2) ненавантажений ковзний резерв модулів робочої конфігурації БЖ, 

та загальне резервування БЖ за допомогою одного або двох акумуляторів.  

3) ненавантажений ковзний резерв модулів робочої конфігурації БЖ, 

загальне резервування БЖ за допомогою двох акумуляторних груп, та за-

гальне резервування модуля контролю з розподілом функцій між основним 

та резервним модулями. 

4) ненавантажений ковзний резерв модулів робочої конфігурації БЖ, 

загальне резервування БЖ за допомогою двох акумуляторів, генератор, 

який забезпечує загальне резервування ненадійної електромережі, і авто-

матичний перемикач, що виконує переключення джерела від електромере-

жі на генератор і навпаки. 

Для ДБЕЖ передбачено технічне обслуговування. 

Ступінь адекватності розроблених моделей визначається тим, що в 

них враховано:  

- відмови модулів робочої конфігурації БЖ, ненадійність переключень 

(навантаження з блоку живлення на акумулятор і навпаки, підключення 

модуля ковзного резерву у робочу конфігурацію, підключення акумулято-

ра до зарядного пристрою), ненадійність засобів контролю та діагностики, 

параметри акумуляторів, а також ефективність ремонтного органу; 
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- ненадійність модуля контролю; 

- ненадійність електромережі (інтенсивності її відключення та вклю-

чення, а також переключення навантаження на генераторну установку і на-

впаки). 

Приклад розв’язання задачі надійнісного проектування. Актуаль-

ною є задача визначення залежності чутливості показника надійності 

ДБЕЖ до змін параметрів відмовостійкої системи та технічного обслуго-

вування, при різних наборах значень інших параметрів джерела. Значення 

інших параметрів може задаватися, в тому числі, для певної ситуації, яка 

визначається доцільністю (технічною, економічною і т.д.). 

Як приклад, можна привести результати досліджень, представлені на 

рис.1 та рис.2, які ілюструють можливості надійнісної моделі у проекту- 

 

 

 

ванні відмовостійкої системи  для ДБЕЖ (в даному випадку, при форму-

ванні вимог до ремонтної служби і параметрів акумуляторів). 

Розроблені моделі дозволяють отримати відповідь на питання, зміна 

якого з параметрів конфігурації ВС джерела дасть найбільший приріст на-

дійності. Разом з цим моделі забезпечують можливість визначення параме-

трів конфігурації ВС для джерела безперебійного електроживлення при за-

даному значенні показника його надійності. 
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Рис.1. Залежність тривалості безвідмовної 

роботи ДБЕЖ від відношення тривалості 

ремонту до тривалості безвідмовної роботи 

модуля БЖ при різних наборах параметрів 

ВС для ДБЕЖ 

Рис.2. Залежність тривалості безвідмовної 

роботи ДБЕЖ від відношення тривалості 

розряду акумулятора до тривалості 

ремонту модуля БЖ при різних наборах 

параметрів ВС для ДБЕЖ 
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Забезпечення надійної роботи радіоелектронної апаратури продовжує 

залишатися однією з актуальних задач, що стоять перед розробниками но-

вої техніки. Розширення сфер та галузей застосування радіоелектронних 

виробів, яке охоплює все більшу кількість напрямів її використання, різке 

збільшення задач, які можуть вирішуватися сучасними радіоелектронними 

приладами, висуває нові підвищені вимоги до проектантів та виробників 

нової техніки. 

Оцінка експлуатаційних параметрів сучасних зразків радіоелектронної 

апаратури висуває необхідність розробки нових розрахункових математи-

чних моделей оцінки якості майбутніх зразків, а також – модернізованих та 

вдосконалених виробів, сфера використання яких розширюється, а вимоги 

до оцінки експлуатаційних параметрів стають жорсткішими.Сучасні радіо-

електронні вироби експлуатуються не тільки на стаціонарних установках, а 

також входять до складу рухомих вимірювальних комплексів різноманіт-

ного призначення. Робота апаратури в таких умовах нерозривно пов’язана 

із впливом вібрацій на елементи радіоелектронних вузлів та систем, які 

створюються двигунами носія, є слідством роботи багатьох  конструкцій  

та систем різного призначення, що входять до складу всього комплек-

са.Оцінка величини власних частот коливань радіоелектронних вузлів апа-

ратури є обов’язковою умовою забезпечення її надійної роботи, оскільки 

співпадіння власних частот коливань приладів апаратури із збуджуючими 

частотами носія може привести до явища резонансу і, як наслідок, руйну-

ванню конструкції, виходу з ладу всього дорогого та важливого технічного 

комплексу. 

В механіці широко використовується метод електродинамічних анало-

гій (ЕДА), застосування якого пов’язано з меншими математичними труд-

нощами, дозволяє досить ефективно та оперативно, шляхом з’єднання пев-

ної кількості опорів, індуктивностей та ємностей в загальне електричне ко-

ло отримати імітаційну модель механічної системи [1]. 

В роботі наведена методика оцінки власних частот коливань в радіое-

лектронних системах, які структурно приводяться до етажерковоїсхеми 

побудови.Використовуючи загальне рівняння динаміки, після перетворен-
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ня його до узагальнених координат, отримаємо рівняння коливального ру-

ху механічних систем з одним ступенем вільності  

q  + q  + cq = Q(t), 

де  – узагальнений коефіцієнт інерції (маса, осьовий момент інерції), яко-

му відповідає індуктивність L;  – узагальнений коефіцієнт розсіювання 

енергії (коефіцієнт демпфування), якому відповідає опір R, в якому елект-

рична енергія аналогічно механічній перетворюється на теплову; c – уза-

гальнена жорсткість механічної системи, якій відповідає інверсна (оберне-

на) ємність конденсатора 1/C;  Q(t) – узагальнена сила механічної системи, 

якій відповідає електрорушильна сила e(t) джерела напруги; q– сила стру-

му в контурі. 

 

Рис. 1 

(а) механічна схематизація однокаскадного ТЕО;  

(б) електрична схематизація коливного контуру 

На рис. 1 наведено ме-

ханічну (а) і електричну 

(б) схематизацію колива-

льного контуру з одним 

ступенем вільності. 

Аналогічним чином схематизовано та змодельовано 2-х, 3-х та 4-х ка-

скадні системи, для яких проаналізовано вплив кількості каскадів (числа 

ступенів вільності), жорсткостей з’єднань між каскадами, маси самих кас-

кадів на власну частоту коливань всієї системи[2].Математичне моделю-

вання виробів з різним числом ступенів вільності, різною жорсткістю та 

масами дозволило запропонувати шляхи для конструктивного захисту ви-

робів від вібраційних впливів, врахувати демпфування системи, що дає 

можливість підвищити експлуатаційну надійність виробів на етапі проек-

тування[2]. 
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Застосування систем радіокерування забезпечує зменшення різномані-

тності можливих станів об’єктів керування або процесів. Всі системи ра-

діокерування поєднує одна загальна риса – для організації процесу керу-

вання використовується початкова та робоча інформація. Початкову інфо-

рмацію (ПІ) утворює сукупність заздалегідь зібраних даних про властивос-

ті об’єкта керування та збурюючих впливах. Протягом часу ПІ втрачається. 

Робоча інформація (РІ) видобувається в процесі керування та безперервно 

збільшується. Отже, в системах радіокерування спостерігається процес за-

міщення початкової інформації робочою інформацією. 

Нехай N1=N1(t) – інформаційна спроможність (ІС) системи радіокеру-

вання при використанні ПІ, N2=N2(t) – ІС системи радіокерування при ви-

користанні РІ. Тоді відповідні кількості інформації І1=lnN1, І2=lnN2. Зага-

льна кількість доступної інформації І = І1+ І2 = lnN1N2 = lnN. Скористуємо-

ся логічним аналізом методом аналогій [1]. На підставі аналогії з гомоген-

ними реакціями 

                                        
/ ,dN dt KN

                                               

(1)

 де K – константа швидкості зростання N [2]. Оскільки N=N1N2, то на підс-

таві рівняння (1) визначаємо 

1 2 1 2.( )
d

N N KN N
dt



                                          

(2) 

Для розв’язання рівняння (2) скористуємося відомою методикою [2]. 

Нехай N10, N20 є значеннями ІС  N1 та N2 на початку спостереження, x – 

зменшення N1 до моменту часу t. Тоді можна записати 

            
1 10 ,N N x 

 
2 20 ,N N mx 

 
10( 1).x N 

                       

(3) 

На підставі рівнянь (2), (3) знаходимо 

                                             
.

20 10

mdx dx
Kdt

N mx N x
 

                                    

(4) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (4) від 0 до x, праву від 0 до t, ви-

значаємо 

        

20 10
.

10 20

( )( )
ln

N mx N x
Kt

N N

 


                               

(5) 

В результаті аналізу логарифмічної складової рівняння (5) встанов-

люємо обмеження на x: 

       
10 20 / ,x N N m 

 

20 10(1 / ).N m N 

                           

(6) 
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На підставі рівняння (5) запишемо 

 2
20 10 10 20( ) exp( ) 1 0.mx N mN x N N Kt    

                  

(7) 

Враховуючи умову (6) вибираємо рішення рівняння (7): 

        
 

1/2
2

10 20 10 20 10 20
1

4 exp( ) .
2

x mN N mN N mN N Kt
m

      
                

(8) 

Аналіз рівняння (8) показує, що необхідно виконати умову 

                               
 

2
10 20 10 204 exp( ).mN N mN N Kt 

                                 

(9) 

На підставі залежності (9) визначаємо 
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(10) 

Приймаючи в умові (10) знак рівності, визначаємо: 
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(11) 

Тоді на підставі рівнянь (3), (8), (11) знаходимо N2/N1 = m. Отже, вста-

новлено фізичний зміст параметру m і часу tm. Час tm відповідає тому мо-

менту спостережень, коли відношення ІС по РІ до ІС по ПІ дорівнює m. 

Приймемо до уваги, що N1=1/2γ1, N2=1/2γ2, де γ1, γ2 – відносні помилки [3]. 

Таким чином, при t=tm виконується умова γ1=γ2m. Типовою є ситуація, ко-

ли при t=0 система керування тільки починає використовувати РІ, а темп 

зростання РІ є досить великим. В таких умовах N20=1, mN10+N20≈ mN10, і на підста-

ві формул (3), (8) визначаємо 
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10

ln .
mN N N
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(12) 

В процесі аналізу систем досить часто оперують їх частотно-

квантовою спроможністю (ЧКС), яку визначають за формулою F=1/t [4]. 

Отже, за допомогою формули (12) можна визначити ЧКС. 

Отримані результати дають можливість проаналізувати процеси обмі-

ну інформації в системах радіокерування, встановити обмеження на їх па-

раметри та визначити частотно-квантові характеристики. 
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“Kiev Politechnical Institute” Kev city, Ukraine 

 

Medical systems for the express diagnostics are widely used at the public 

health service in case of occurring of mass diseases, virus infections.  

An urgent issue is how quickly the majority of potential diseases transmit-

ters will be examined. 

Therefore, probability of pathological processes development in the human 

organism can be discovered on the example of blood elements composition dur-

ing the research of laser radiation co-operation. 

A principle of measuring and analysis of the dispersion indicator of the la-

ser radiation from different biological objects is basic of the laser express diag-

nostics, for example, composition of human blood elements.  

A mathematical model of this co-operation can be described by mathemati-

cal machine T-Matrix or static treatment by the structure of laser radiation.  

A mathematical model, which is offered in this paper, links the features of 

dispersion indicators with the physical dimensions of micro particles at the in-

vestigated environment. 

Physical descriptions of diffusing centers can be estimated on the basis of 

the developed mathematical model. 

Thus, we can determine pathological displays of diseases on results treat-

ment of laser indicators of dispersion. 

The biological objects complexity, huge variety in its interaction with light-

ening foresees applying many phenomena and methods for its investigation. 

There is a method based on the biological objects characteristics measuring by 

laser facilities among these methods. Now laser are widely used in the therapy 

and less in diagnostics. 

Measurings properties of cells or their component parts (such as kernel, cy-

toplasm, organoids, hemocytes etc) can be divided into several groups: geomet-

rical (area, volume, form, volume distributing), mechanical (mass, mobility in 

the field of gradient, viscidity etc), optical (reflection, absorption, dispersion, 

depolarization of radiation, own and caused fluorescence), electric (electro-

potential cells), cytochemical (composition of DNA, RNK, enzymes, et cetera) 

and immunological (reaction and antibodies). Blood optical descriptions were 

conducted while the laser setting analysis. A measuring chart is built on princi-

ple of nephelometer action. 

The analysis of the blood samples with determined diagnosis and model 
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substances (talc powder, dentifrice powder and detergent, form and size of 

which are the same as in formal blood elements that change in range from 0,1 

mkm to 20 mkm) was conducted. 

Measuring of dispersion indicatrix was conducted, research and treatment 

of which serves for determination of rejections in form and size of particles from 

a norm. This index is very important for diagnostics of diseases on the early 

stages, for example in oncology, when the ordinary methods of labtest are help-

less and useless. 

Development and research of blood parameters by the laser settings is nec-

essary for the modern diagnostic complex development. Such complex will pro-

vide express-diagnostics of some diseases.  
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Сучасні вимоги до безпеки і комфорту водія та пасажирів автомобіля 

зумовлюють безперервний розвиток відповідних технічний засобів. Тому 

для розробників автомобілів на першому місці по важливості знаходяться 

технології, які забезпечують виконання цих вимог. Головна з них – аналіз 

дорожньої ситуації, де використовується різноманітні сенсори, одним із 

яких є радар. 

Радар типу RS200 встановлюється на сучасні автомобілі марки Mer-

cedes Benz, працює на частоті 77 ГГц використовуючи антену з механіч-

ним скануванням.  

Прилад має два незалежних режима: сканування дальнього радіусу з 

кутом ±9º і відстанню від 0.25м до 200м та сканування ближнього радіусу з 

кутом ±28º і відстанню від 0.25м до 60м. Така система функціонує в режи-

мі одночасного прийому та передачі, обидві операції виконуються на одній 

антені. 

Радар використовує схему ЛЧМ (лінійна частотна модуляція) як осно-

вний принцип для своїх вимірювань [1]. В порівнянні з доплерівським під-

ходом ЛЧМ радар має дуже великий робочий цикл, що в результаті дає 

краще відношення сигнал/шум [2]. Якщо порівнювати з підходом  частот-

ної модуляції неперевної хвилі – FMCW (frequency modulated continuous-

wave) [3], то в даному радарі досить просто розділити дальність та швид-

кість у прийнятих сигналах, так як вони прив’язуються до двовимірного 

виду по дальності та частоті за допомогою швидкого перетворення Фур'є 

[4]. Через використання процедури оцифровування кожного окремого сиг-

налу та відповідній його обробці, такі радари також інколи називають ра-

дарами із стисненням імпульсу. 

Інша перевага такого принципу роботи – це програмно встановлювана 

роздільна здатність по дальності. В залежності від ситуації на дорозі та де-

яких параметрів, таких як швидкість автомобіля, прилад самостійно вста-

новлює роздільну здатність від 1м до 0.25м, що реалізовано зміною качан-

ня частоти сигналів. Така зміна може бути виконана один раз для одного 

циклу роботи (66 мс). 

Антена радару побудована як поєднання періодичної антени витікаю-

чої хвилі та антени із згорнутим рефлектором. Періодична антена витікаю-

чої хвилі складається з хвилеводу, який знаходиться біля циліндру з гоф-

рованою поверхнею. Радіовипромінювання на частоті 77 ГГц розповсю-

джується по хвилеводу і розподіляється по спеціальним вирізам у циліндрі, 



Радіотехнічні пристрої та системи 

 

54                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

що призводить до направленного випромінення з кутовим і амплітудним 

розподіленням відповідно до будови поверхні циліндра. Під час обертаня 

циліндру послідовно змінюються властивості його поверхні та антенний 

промінь сканує та змінює свою форму в азимутальній площині. Такий 

принцип дозволяє реалізувати сканування з різними кутовими сегментами 

і різною роздільною здатністю. 

Для формування променя в перпендикулярній до дороги площині ви-

користовується згорнутий рефлектор, який скаладається з поляризатора та 

поляризаційного рефлектора (який повертає площину поляризації). Енер-

гія, що випромінюється хвилеводом відбивається від поляризатора і потра-

пляє на поляризаційний рефлектор, який формує промінь та повертає пло-

щину поляризації радіовипромінення на 90º, яке потім зможе пройти поля-

ризатор. Напрям променя у вертикальній площині встановлюється зміною 

нахилу поляризаційного рефлектора. 

Висока чутливість та висока роздільна здатність радару забезпечує ви-

явлення об’єктів навпроти автомобіля. Скануюча антена з широкою апер-

турою та спеціальна внутрішня обробка даних дозволяє точне визначення 

розмірів цілей та їх класифікацію. Такі можливості радару забезпечують 

надійну роботу ACC, CMS, RSD для високого рівня комфорту та безпеки 

водія. 
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Генерування коливань за методом прямого цифрового синтезу (ПЦС) 

реалізовано в інтегральних синтезаторах ПЦС. Лідером розробки та виро-

бництва таких синтезаторів ПЦС є фірма Analog Devices (AD) [1]. Тактова 

частота мікросхем (reference clock) від 25 МГц до 1000 МГц, розрядність 

ЦАП від 10 до 14, розрядність акумулятора - регістра слова частоти від 28 

до 40, паралельний та послідовний керуючі інтерфейси. Інтегральні синте-

затори фірми EUVIS [2] із тактовою частотою 2.2…3.0 ГГц реалізують фа-

зову модуляцію. Синтезатор DS872 (тактова частота до 3.3 ГГц, 32- розря-

дний акумулятор, 11- розрядний ЦАП) призначений для швидкої ЛЧМ че-

рез 32- розрядний частотний порт .Швидкість зміни частоти - від 8 тактів 

тактової частоти (2.5 нс).  

Таким чином, генерування коливань із складним законом частотної 

модуляції можливо в певних межах із використанням дорогих синтезаторів 

із складним керуванням або використати просте інтегроване синтезаторне 

ядро із специфічним керуванням, тобто перекласти функції  складного 

внутрішнього керування згаданих синтезаторів на це зовнішнє  керування. 

Для демонстрації можливості генерування складних ЧМ коливань ви-

браний простий класичний інтегральний синтезатор ПЦС AD9850: тактова 

частота fc до 125 МГц, 32-розрядний акумулятор фази, 10- розрядний  

ЦАП, роздільна здатність фази 14 бітів, послідовний та паралельний інте-

рфейси (цифрове програмування частоти та фази), вбудований компаратор 

для створення прямокутних сигналів тактової синхронізації [3]. Модуля-

ційні можливості синтезатора визначаються структурою та швидкодією ін-

терфейсу. Характеристики дискретної частотної модуляції залежать від 

швидкості зміни частоти, яка визначається швидкістю завантаження регіс-

тра частоти  та часом його підключення до акумулятора фази. 

Для експериментальних досліджень створено макет генератора склад-

них сигналів (ГСС) із керуючої частини (оціночна плата сигнального про-

цесора ADSP-2181) і генераторної частини (синтезаторіз допоміжними 

пристроями). Задіяний паралельний інтерфейс. 

Акумулятор фази синтезатора 32-розрядний, відповідно і регістр час-

тоти 32-розрядний. Вхідний регістр, пов'язаний із вхідними портами, 40-

розрядний. Для його повного завантаження потрібне введення 5 байтів 

(W0…W4) через паралельний порт. Для тестового сигналу із часовою за-

лежністю частоти (рис) розрахований масив завантажувальних кодів: по 5 

байтів на кожне слово частоти, який періодично завантажується у синте-
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затор керуючою програмою. На рис.1 приведений теоретичний частотний 

спектр тестового сигналу, а на рис.2 отриманий на макеті генератора.  
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Рис.1. Розрахунковий спектр 

У спектрах підкреслені частотні складові із збільшеною тривалістю 

(2.3, 2.7, 3.1 МГц). Спектр безперервний у діапазоні 1.9-3.3 МГц (рис.1), 

має ширину 2.1 МГц на рівні -40 дБ. 
 

 

Рис.2. Експериментальний спектр 
 

Доведена можливість генерування сигналів  із складним законом час-

тотної модуляції на пристроях із простими інтегральними синтезаторами. 

Найменший час перемикання частоти під час зовнішнього керування ви-

значається часом завантаження у синтезатор слова частоти . 
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Сучасна корпоративна мережа повинна надавати набір послуг, та-

ких як електронна пошта, WWW, IP- телефонія, відео конференція. 

Якість виконання транспортних функцій мережею, забеспечуючих робо-

ту цих телекомунікаційних служб, залежить від багатьох факторів і в пе-

ршу чергу від правильно побудованої системи маршрутизації повідом-

лень в ній. Надійність доставки і затримка повідомлень напряму зале-

жать від системи маршрутизації. Зловмисники, з метою внесення пору-

шень в роботу мережі, в першу чергу, розрушають відлагоджену систе-

му маршрутизації. Тому актуальною є задача планування ефективної си-

стеми маршрутизації і рішення задач по захисту її функціонування.  

Від надійності функціонування системи маршрутизації в мережі за-

лежить  якісне  обслуговування  всіх видів трафіку, а саме: мови; даних; 

електронної пошти; відеоконференції і т.і.[1]. 

Загальні принципи побудови системи маршрутизації  

в корпоративних мережах, побудованих за технологією Інтернет 
Корпоративні мережі в нашій державі  великі за розміром, мають 

велику кількість маршрутизаторів, що ускладнює процес побудови таб-

лиць маршрутизації (ТМ), і повинні забезпечити  безпеку та при необ-

хідності оперативну зміну маршрутів. Для динамічної маршрутизації, 

маршрутизатори повинні постійно обмінюватися маршрутною інформа-

цією у відповідності до спеціальних протоколів маршрутизації . 

В доповіді рекомендовано розділення областей відповідальності 

окремих маршрутизаторів і вводиться поняття  автономної системи 

(Autonomous System – AS).Рекомендовано  використовувати протоколи 

внутрішньої (в межах AS ) маршрутизації IGP (Interior Gateway Protocol), 

а для зв’язку між AS – протоколами зовнішньої маршрутизації EGP ( 

External Gateway Protocol ) [2]. На користь такого вибору вказують: 

– незалежність від обладнання; 

– якісна реалізація в широкому колі телекомунікаційного обладнання; 

  – наявність механізмів, дозволяючих ефективно протистояти ви-

никаючим нестандартним ситуаціям з точки зору безпеки інформації; 

 – наявність широкого кола засобів управління потоками даних. 
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Аналіз проблем системи незахищеної маршрутизації  

і шляхів їх розв'язання  

До основних проблем системи незахищеної маршрутизації корпора-

тивної мережі відносять  можливість  протидії  атакам на систему марш-

рутизації. 

Серед цих атак можна виділити наступні [2]:cтворення „чорних 

дір„;  перенаправлення  мережевого трафіку; фабрикація адреси джерела 

трафіку;перехоплення , прослуховування  мережевого трафіку  і інші. 

Метою  вище порахованих  атак на систему маршрутизації є ство-

рення спотвореного   образу  топології  та отримання таємної інформації 

яка передається в  корпоративній   мережі. 

Рекомендуємі напрямки розв'язання проблеми підвищення  

надійності функціонування системи маршрутизації.  

Побудова захищеної системи 

1. Формування між автономними системами захищених тунелів на 

основі використання технології VPN. 

2. Захист файлів конфігурації маршрутизаторів корпоративної ме-

режі. Для обмеження доступу та управління потоками даних між корпо-

ративними мережами використовують фільтри, а саме[ 2]: 

– ACL-списків доступу; 

– використання  протоколу маршрутизації EIGRP. 

3. Обмеження обміну поновленнями між граничними маршрутиза-

торми. 

4. Аутентифікація граничних маршрутизаторів. 

Захист даних у VPN здійснюється в двох напрямках : криптування  

інформації, яка передається через тунель; аутентифікація та авторизація 

користувачів VPN. 

В доповіді наведені конкретні приклади побудови захищеної систе-

ми маршрутизації корпоративної мережі і файли конфігурування мере-

жевих пристроїв.Показано які характеристики вона забезпечить . 
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Проведен краткий анализ широко известных методов измерения даль-

ности [1, 2]: импульсного, частотного, фазового. Отмечаются достоинства и 

недостатки этих методов. Указывается причина отсутствия в прошлом кор-

реляционных методов измерения дальности. Предлагается к рассмотрению 

малоизвестный метод измерения дальности на основе J-кор-реляционной 

обработки сигнала. Приводится структурная схема радиодальномера [3]. 

При анализе полагается, что цель движется. В качестве зондирующего сиг-

нала используется непрерывный сигнал с угловой модуляцией несущей ча-

стоты 
cw  с нестабильностью частоты w  однотональным гармоническим 

колебанием с частотой   и начальной фазой 
0  

   0 c 0 1cos sinu t U w t wt t          , 

где   и 
1  – соответственно, индекс модуляции и начальная фаза зонди-

рующего сигнала. 

На первый вход приемника поступает сигнал 

       c 0 c ä 0 1 öcos sinu t U w t w t w t t                      ,(1) 

который в результате прохождения в пространстве получил временную за-

держку  , при отражении от цели – фазовый сдвиг ö , а так как цель дви-

жущаяся, то отраженный сигнал получил доплеровский сдвиг частоты äw . 

На второй вход приемника подается сигнал от передатчика, из которо-
го формируется опорное напряжение путем смещения частоты вниз на ве-
личину ãw  с последующей задержкой на время x  в калиброванной регу-

лируемой линии задержки (РЛЗ) 

      c 0 c ã 0 1cos sinx x xu t U w w w t t                  .   (2) 

В результате перемножения сигнала (1) и опорного колебания (2) вбли-

зи частоты ãw  формируется сигнал 

        1 1 ã ä 0cos 2 sin 0,5 cos 0,5x xu t U w w t t                     

      1 ã ä 0cos 0,5n x

n

U J w w n t n




                 

где  nJ   и   c ã öx xw w w         – соответственно, функция 

Бесселя n -го порядка от аргумента   и некоторая фаза сигнала. 
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Из результата автокорреляционной свертки спектров сигналов  1u t  

и  1 1u t    как результат перемножения составляющих n -го порядка со 

спектральными составляющими  1n   и  1n   фильтром УПФ с центра-

льной частотой   выделяется сигнал 

                             2 2 ã 1 01
cos cosn n

n

u t U J J w t





         , 

который представляет собой гармоническое колебание с частотой Ω и 

не зависит: от радиальной скорости цели, от фазового сдвига 
ö , получен-

ного при отражении от цели, от нестабильности частоты передатчика. От-
мечается, что отсчет дальности производится изменением временной заде-

ржки 
x  в РЛЗ до момента установления равенства  2 0u t  . Анализируе-

тся режим работы радиодальномера в окрестность экстремальной точки, 
приводится крутизна характеристики. 

Рассматриваются особенности построения таких систем. Максималь-

ная дальность измерения определена равенством 
max

2

c
D





 [4]. Приводит-

ся соотношение 
2

1,15

2
c

ш

z

U



 

    

, дающее оценку точности изме-

рения дальности, в котором c

ш

U


 – входное отношение сигнал/шум; z  и 

  – полосы пропускания выходного (узкополосного) фильтра и линейно-
го тракта приемника. Отмечается, что точность измерения зависит от па-
раметров зондирующего сигнала: индекса модуляции, модулирующей час-
тоты, которые определяют ширину спектра зондирующего сигнала. Уста-
новлено, что значение индекса модуляции в зондирующем сигнале ограни-
чено. Приводятся графические зависимости точности измерения дальности 
в зависимости от входного соотношения сигнал/шум, частоты модуляции 
зондирующего сигнала.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ  

ПАРАМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ТРЬОМА МЕТОДАМИ 

 

Шаповалов Ю.І., к.т.н. доцент; Смаль Д.Р. 

Національний університет 

«Львівська політехніка», м. Львів, Україна 

 

Актуальність задачі оцінки стійкості визначається, з одного боку, по-

требами проектування параметричних радіоелектронних пристроїв, зокре-

ма, параметричних підсилювачів, з іншого, – необхідністю синтезу, напри-

клад, робастно стійких систем керування лінійними об’єктами. Задача є 

достатньо складною, оскільки об’єкти проектування та синтезу описують-

ся системами лінійних диференціальних рівнянь з періодично змінними у 

часі коефіцієнтами. 

У роботі наведені результати оцінки стійкості  трьома методами: ро-

зробленим нами частотним символьним методом (ЧСМ) [1], методом по-

вільних амплітуд (МПА) [2] та методом, основаним на другому методі Ля-

пунова (МДМЛ) [3]. Вибір досліджуваних рівнянь продиктовано на-

явністю результатів оцінки їх стійкості у літературі за МПА та МДМЛ, а за 

ЧСМ їх найлегше було повторити, оскільки останній реалізовано у пакеті 

програм аналізу лінійних параметричних кіл SAPC з простим інтерфейсом.  

Частотний символьний метод полягає у визначенні коренів знамен-

ника )(s  нормальної передавальної функції ),( sG  [1] інерційної частини 

лінійного параметричного кола ( s - комплексна змінна,  - момент подачі 

на коло дельта-імпульсу), яка визначається з диференціального рівняння, 

побудованого за диференціальним рівнянням, що описує систему у часовій 

області, згідно відомих правил [4]. Розташування коренів у лівій півпло-

щині комплексної площини j  свідчить про асимптотичну стійкість та-

кого кола.  

Оцінка стійкості 

рівняння Матьє. Рівняння 

описує коливання у парамет-

ричному послідовному коли-

вальному контурі з ємністю 

)(tC , що змінюється за гар-

монічним законом, m - глиби-

на модуляції,  - частота 

накачування. 

Як показано на рис.1 (зони 

нестійкості заштриховані), от-

римані результати оцінки стій-

 
Рис.1. Зони нестійкості рівняння Матьє: 

за ЧСМ – зони 1, 2 і 3;за МПА – зона 1 
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кості за МПА та ЧСМ для першої зони нестійкості рівняння Матьє вияви-

лись достатньо близькими, для інших зон дані застосування МПА відсутні. 

Застосування МПА до оцінки стійкості рівняння Матьє вимагає формуван-

ня відповідних критеріїв для кожної нестійкої зони у той час, коли ЧСМ 

формує поліноми з символьними параметрами, подальша зміна яких доз-

воляє виявляти такі зони. 

Оцінка стійкості параметричного паралельного коливального 

контуру. Як показано на рис.2 (зона нестійкості заштрихована), отримані 

результати оцінки стійкості за МДМЛ виявились не оправдано пе-

симістичними у той час, коли результати за ЧСМ та програмою 

MicroCAP7, практично, збіглися. Вважаємо, що програма MicroCAP забез-

печує достатньо точний результат. 

З представленого матеріалу витікають наступні висновки. МПА та 

МДМЛ, на відміну від ЧСМ, вимагають формування критерію оцінки стій-

кості кожної досліджуваної 

лінійної параметричної си-

стеми, що не є зручним при 

їх практичному застосуван-

ні. ЧСМ, за аналогією з ме-

тодами оцінки стійкості 

лінійних систем з постійни-

ми параметрами, передбачає 

обчислення коренів 

відповідних поліномів, що 

дозволило порівняно просто 

будувати алгоритми та про-

грами.  
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Рис.2. Зона нестійкості паралельного контуру  

за ЧСМ, за МДМЛ, за програмою MicroCap7 
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Секція 3  

Проектування та експлуатація  

радіоелектронної техніки 
 

УПРАВЛЕНИЕ СОСТОЯНИЕМ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ МАРКОВСКОМ ДИФФУЗИОННОМ НАБЛЮДЕНИИ  

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ПАРАМЕТРА 

Бабаков М.Ф., к.т.н. доцент; Ельцов П.Е. 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 

"Харьковский авиационный институт", г. Харьков, Украина 

 

Рассматривается задача оптимального управления состоянием радиоэ-

лектронных средств (РЭС) по эксплуатационным наблюдениям  kk txx   

значений определяющего параметра объекта  tx  с областью работоспосо-

бности G  в дискретные (равноотстоящие друг от друга) моменты времени 

kt . Оптимальный алгоритм определяется подобластью ПG  профилактиче-

ской регулировки параметра и сводится к принятию одного из трех реше-

ний: либо оставить объект в наблюдаемом состоянии, если Пk GGx \ ; 

либо осуществить профилактическую регулировку параметра  tx , если 

Пk Gx  ; либо осуществить аварийную регулировку параметра  tx , если 

Gxk  . 

Известно решение указанной задачи, сведенное к задаче линейного 

программирования, при описании эксплуатационного изменения опреде-

ляющего параметра  tx  однородной цепью Маркова с матрицей стациона-

рных вероятностей перехода ijq  и минимизацией средних удельных по-

терь от принимаемых решений (или максимизацией коэффициента готов-

ности [1]). Основной трудностью при этом является определение элемен-

тов ijq  матрицы переходов. Прямой путь их статистического оценивания 

на основе предварительного опытного наблюдения за достаточно предста-

вленной выборкой одинаковых объектов проблематичен из-за экономичес-

ких соображений и уникальности самих объектов. Более предпочтитель-

ным есть использование адекватной модели деградации определяющего 

параметра, допускающей возможность расчета элементов ijq  на основе до-

ступных априорных данных об объекте перед началом его эксплуатации с 

последующей их коррекцией в процессе эксплуатационного наблюдения. 

Такой моделью может служить марковский немонотонный диффузи-

онный процесс деградации, свойственный чисто электронным компонен-

там РЭС и обоснованный в работах Стрельникова В.П. [2]. Даже если ис-
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ходный процесс деградации является монотонным (имеет место необрати-

мое накопление повреждений), то обязательное его измерение, сопровож-

даемое гауссовской аддитивной помехой, приводит результат к немоно-

тонному виду. 

Рассмотрение краевых условий, соответствующих немонотонному ха-

рактеру реализаций параметра  tx , наличию или отсутствию мгновенной 

индикации отказа, а также одностороннему  c,0  или двустороннему 

 21,cc  ограничениям области работоспособности позволяет получить ре-

шение уравнения Феккера-Планка-Колмогорова для однородного процесса 

деградации в виде плотностей вероятностей перехода  batxtx ,,,;, 00  про-

цесса  tx  из состояния 0x  в момент времени 0t  в состояние x  в момент 

времени t  [3].  

Параметры деградации a , b  однозначно определяют плотность нара-

ботки до отказа (DN-распределение) [2] и могут быть определены: либо 

априорно, через известные значения средней наработки до отказа T  и коэ-

ффициента вариации наработки до отказа  ; либо апостериорно, по дис-

кретным наблюдениям приращений kx  на k -м интервале с периодом отс-

четов t . Эти два пути можно объединять, корректируя априорные оценки 

â , b̂  апостериорными по мере накопления значений kx . 

Расчетные соотношения для элементов ijq  матрицы переходов можно 

получить путем квантования области работоспособности на малые отрезки 

и аппроксимируя распределение параметра на них равномерным распреде-

лением [3]. При наличии мгновенной индикации отказов это соотношение 

необходимо дополнить краевыми условиями для перехода в поглощающие 

состояния отказа и самих поглощающих состояний [3, 4] 

Описанный алгоритм прошел неоднократную проверку с применени-

ем системы компьютерной алгебры MathCad и используется в учебном 

процессе студентами направления подготовки "Радиоэлектронные аппара-

ты" кафедры производства радиоэлектронных систем летательных аппара-

тов "ХАИ" [4]. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗРАХУНКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ 

РАДІОЛІНІЙ ПРОЕКТУ SAE/EPS В МЕРЕЖАХ 

МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 

Баховський П.Ф., к.т.н., доцент; Євсюк М.М., к.т.н., доцент 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

 

В умовах жорсткої конкуренції зі сторони операторів/провайдерів ін-

тернет послуг бездротового доступу, оператори мобільного зв’язку змуше-

ні надавати весь спектр послуг широкосмугового доступу з оптимальною 

вартістю. Такі послуги можна надавати за рахунок розширення радіо інте-

рфейсів мережі мобільного зв’язку [1].  

Не дивлячись на значну різноманітність і високу якість послуг, мобі-

льних телекомунікацій другого і третього поколінь, які надаються сучас-

ними системами, вони у принципі не здатні задовольнити всі вимоги кори-

стувачів засобів мобільного зв’язку в найближчій перспективі [2]. До кон-

цепції таких основних вимог належать високошвидкісний обмін даними, 

висока місткість та пропускна здатність, якість передачі мови і даних, а та-

кож глобальна мобільність.  

Неможливість реалізації перерахованих вимог у повній мірі на базі іс-

нуючих систем, призводить до подальших пошуків динамічного розвитку 

мобільних засобів телекомунікацій у тому числі і на базі проекту SAE/EPS 

(System Architecture Evolution/Evolved Packet System) і відповідного устат-

кування [2, 3].  

Фізичний рівень систем проекту SAE/EPS забезпечує не тільки вищі 

швидкості передачі даних, але й кращу спектральну ефективність у порів-

нянні з попередніми стандартами.  

Реалізація пакетного режиму забезпечує зменшення впливу інтерфе-

ренції та найкраще використання ємності мережі. Мобільний сервіс обміну 

пакетними даними в стандарті підтримується каналом трафіка, який нази-

вають основним [3]. При передачі таких даних використовується ширша 

смуга частот як в низхідній, так у висхідній радіолініях, і тому обслугову-

ється високошвидкісними додатковими каналами, що забезпечують пере-

дачу довгих пакетів тривалістю до декількох секунд.  

Потужність передавача базової станції в низхідній радіолінії розподі-

ляється серед множини абонентів. По висхідній радіолінії потужність пе-

редачі терміналом мобільного абонента передається єдиному приймачу ба-

зової станції.  

Інше призначення додаткових каналів - управління завантаженням, ба-

зовою інфраструктурою системи та умовами інтерференції [3].  

Розрахунок енергетичного балансу радіоліній радіоінтерфейсу систе-

ми SAE/EPS в мережах мобільного зв’язку при передачі даних дає можли-
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вість запланувати та оцінити необхідні додаткові енергетичні ресурси сис-

тем проекту SAE/EPS, необхідність збільшення яких виникає при розши-

ренні і впровадженні додаткових послуг. 

Приведені результати аналізу енергетичного балансу радіоліній прое-

кту SAE/EPS в мережах мобільного зв’язку можна використовувати за си-

туації, коли проектування ведеться з метою забезпечення заданого розміру 

зони обслуговування для певної швидкості передачі даних. 
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КОНТРОЛЕР ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

Березянский Б.М., Онопа С. В. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Основним компонентом автоматизованих систем комерційного обліку 

електроенергії (АСКОЕ) є лічильник, який у визначені моменти часу фік-

сує миттєві значення параметрів електромережі. Чим більше параметрів 

фіксує лічильник, тим більше даних про якість електроенергії може про-

аналізувати система. Було розроблено структурну схему системи АСКОЕ 

«РПС-Дніпро» та створено саму систему. 

На лічильнику накопичуються дані: значення фазових напруг і стру-

мів, позитивної і негативної, активної і реактивної енергії. Пристрій зчиту-

вання збирає дані з пам’яті лічильника і передає модулю обробки даних, де 

проводиться розрахунок додаткових параметрів: значення лінійних напруг 

між фазами, позитивної і негативної, активної та реактивної потужностей, 

коефіцієнтів потужності для трьох фаз і сумарного струму на нейтралі 3I0.  

За отриманими даними можна спостерігати статистику споживання 

підприємством електроенергії, аналізувати розподіл навантаження по фа-

зах, наявність у навантаженні паразитних ємностей та індуктивностей, а 

також наявність в мережі паразитних витоків струму на нейтраль. Однак 

немає можливості достовірно оцінювати якість електроенергії, проводити 

детальний аналіз навантаження для уточнення місця наявності паразитних 

ємностей та індуктивностей та створювати багатотарифну сітку для спо-

живача. Необхідна модернізація лічильника і програмного забезпечення 

(рис.1). Основним елементом лічильника є мікроконтролер, що виконує 

функції керування пристроєм. Він 

повинен відповідати ряду вимог: 

здатність вчасно та якісно оброб-

лювати інформацію, набір функ-

цій для обробки, складність на-

лаштування і програмування, та 

ціна. За цими параметрами про-

аналізовано ряд найбільш розпо-

всюджених контролерів, а саме: 

AТMega 168, stm32f100, 

PIC18F2520, MSP430F2002, 

ATtiny2313. 

Контролер AТMega 168 має 

високу продуктивність, до 16 

MIPS при тактовій частоті 16 Мгц 

Керуючий пристрій

(мікроконтролер )

Зчитуючий пристрій 

(мікросхема ADE 7880)

Схеми узгодження

Електромережа

Пам’ять 

EEPROM

Пам’ять 

Flash

Схеми узгодження

 
Рис.1 Структурна схема  

лічильника електроенергії 
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[2]. Він має багату систему зі 130 команд, більшість яких виконується за 

один тактовий цикл. AТMega 168 підтримується різними програмними за-

собами, такими як компілятори С, макроасеблери, програми налаштовува-

чі/стимулятори тощо. Дрібнооптова ціна в Україні складає 25 грн. 

Іншим варіантом є STM32F100 [3]. Його продуктивність складає 30 

MIPS при максимальній тактовій частоті 24 МГц. Підтримує набір інстру-

кцій Thumb-2. Цей контролер відноситься до сімейства Cortex-M3, для 

яких пропонується безліч програмного забезпечення. Цей контролер відно-

сять до дуже дешевих, нижче 8 грн. 

Третім розглянутим контролером був PIC18F2520 [4]. Це 8-ми бітний 

високопродуктивний контролер із швидкодією до 16 MIPS при частоті до 

40 МГц. Система команд складається із 75 команд. Для програмування мі-

кроконтролера використовують фірмовий програма-відлалчик ICD-2, ICD-

3, REAL ICE, Pickit. Недоліком є висока вартість (близько 50 грн.). 

MSP430F2002 - 16-ти розрядний контролер з продуктивністю до 16 

MIPS при частоті до 16МГц. Доступна комерційна програма для програму-

вання цього контролера IAR. Ціна складає більше 8 грн. 

ATtiny2313. Це високопродуктивний восьми розрядний мікроконтро-

лер з низьким енергоспоживанням. Його продуктивність складає до 20 

MIPSпри 20 МГц. Розроблено досить великий набір засобів програмуван-

ня, типу AVRStudio та інші. Має в своєму наборі 120 потужних команд. 

Його ціна складає біля 12 грн. [5]. 

Таким чином, для здійснення контролю якості електроенергії в систе-

мах АСКОЕ необхідний підбір відповідної елементної бази. З огляду ряду 

контролерів, STM32F100 є найбільш відповідним по розглянутим характе-

ристикам та найбільш задовольняє вимогам до кількості параметрів і точ-

ності обліку електроенергії. 
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КЕРУЮЧІ ПРИСТРОЇ НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНИХ 

ПОВЕРХНЕВО-ОРІЄНТОВАНИХ Si ТА GаAs СТРУКТУРАХ 

 

Кишенко Я.І.
1
, Матвієнко В.В.

1
, Ситнік А.А.

2
, СамойликО.В.

2
 

1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ, 

2
 Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, 

Україна 

 

Теоретичні та експериментальні пошуки кремнієвих інтегральних p-i-

n структур виявили їх ефективність в якості робочих елементів високої 

швидкодії [1]. Побудуємо теоретичні моделі і порівняємо властивості Si і 

GaAs поверхнево - орієнтованих структур, а саме швидкість накопичення 

об'ємного заряду, коефіцієнти пропускання і відбивання електромагнітних 

хвиль у режимі пропускання та запірання. 

Зміна накопичення в початковому етапі була досліджена в рамках од-

номірної дифузії - driff моделі [2] з урахуванням залежності рухливості від 

координати х при t=10 нс і 20 нс для структур з товщиною i-шару до 40 

мкм; густина струму J0 =15 A/см
2
. Так як рухливість електронів у GaAs в 8 

разів вище, ніж у Si, можна очікувати підвищення швидкості роботи в по-

верхнево-орієнтованих GaAs структурах принаймні в два - три рази порів-

няно з кремнієвими. 

Теоретичне дослі-

дження зміни інжекції но-

сіїв в разі проходження 

потужного сигналу над-

високої частоти, було 

проведено для однакової 

топології як для GaAs так 

і для кремнієвої структу-

ри. Частота електромагні-

тної хвилі змінювалася в 

діапазоні (0.2 - 5)10
11

 s
-1

.  

В структурах GaAs 

інжекція носіїв приблизно 

в 1,5 рази вище, але, коли 

амплітуда сигналу надви-

сокої частоти перевищує 

поріг нестабільності, кон-

центрація носіїв у базі рі-

зко зростає.  

Це може призвести 

до зростання затухання більш ніж в 10 разів порівняно з Si-структурами.  
 

 
Рис.1. Залежність коефіцієнта проходження Т і від-

биття R ЕМХ від густини керуючого струму J0  

для інтегральних p-i-n – структур з товщиною 80 мкм, 

глибиною контактів 20 мкм, f0 = 36 ГГц;  

1,2 – розраховані Т (J0) для Si, і GaAs структур відпо-

відно; 4,5 – для них же R(J0);  

3 – виміряна Т(J0) для кремнієвої пластини 
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Рис.2. Розподіл концентрацій електронів і дірок в GaAs та Si  

для випадку одномірного моделювання в структурі з  

товщ. і–шару 40 мкм при густині струму J0 = 15 А/см
2
  

для моментів часу: 1 - t = 10 нс., 2 - t = 20нс 

Тим не менш, GaA- структури, хоча й мають перевагу у швидкодії над 

кремнієвими, вони можуть бути використані лише при більш низьких рів-

нях НВЧ потужності, що нижчі, ніж поріг досягнення від'ємної диферен-

ційної провідності. 
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ОЦІНКА ІМОВІРНОСТІ ПРОСТОЮ РЕЗЕРВОВАНИХ СИСТЕМ  

З ТЕХНІЧНИМ ОБСЛУГОВУВАННЯМ 

 

Озірковський Л.Д., к. т. н. доцент; Панський Т.І., Сидорчук О.В. 

Національний університет ‘Львівська політехніка’, 

м. Львів, Україна 

Однією з основних проблем побудови рідіоелектронних систем є зада-
ча забезпечення їх тривалого функціонування. Вирішення даної проблеми 
здійснюється застосуванням відмовостійких конфігурацій та вибором 
стратегії технічного обслуговування (ТО). Часто при виборі ефективної 
стратегії ТО відмовостійких систем розробники стикаються з  простоєм 
систем при проведенні їх ремонту чи технічного обслуговування. При від-
мові модуля без автоматичної заміни його резервним система є непраце-
здатною. Щоб вивести систему з цього стану потрібно затратити значний 
час: приїзд ремонтника чи ремонтної бригади, пошук відповідного резерв-
ного модуля, заміна та налаштування несправного модуля тощо. Протягом 
цього часу система не працює, модулі системи можуть бути не працездат-
ними і в цей час проводиться або очікується ремонт, і лише вичерпання 
можливих ремонтів призведе до катастрофічної  відмови. До таких систем 
відносяться: базові станції мобільного зв’язку (GSM, CDMA), системи збе-
рігання інформації (RAID- масиви), системи обробки інформації (телеко-
мунікаційне обладнання). Актуальною задачею для таких систем є мінімі-
зація простою. Простій оцінюється імовірністю простою, яка в свою чергу 
залежить від λ (інтенсивності відмови модулів системи), та  µ (інтенсивно-
сті технічного обслуговування). Для мінімізації простою необхідно прави-
льно підібрати відношення λ/µ. Для цього потрібно розробити моделі для 
оцінки показників надійності: функції готовності та імовірності простою.  

Об’єктом розгляду є дві системи: 
 відмовостійка система мажоритарною структурою (МС), що 

працює за принципом 2 з 3-х і  складається з однотипних модулів робо-
чої конфігурації, які забезпечують реалізацію алгоритму функціонуван-
ня із заданим рівнем якості, а також мажоритарного елемента [2,3,4].  

 відмовостійка радіоелектронна система з n однотипних моду-
лів, яка має ковзний резерв з m модулів. В подальшому будемо називати 
таку відмовостійку систему - m/n. Забезпечується відновлення (необме-
жене, обмежене) модулів системи, які вийшли з ладу [2,3].  

Для оцінки показників надійності відмовостійких резервованих систем 
з простоєм необхідно побудувати їх структурно-автоматні моделі (САМ). 
Побудова САМ здійснюється згідно [1]. Дослідження показників надійнос-
ті проводиться для таких вхідних даних λ=(1000·µ; 100·µ; 10·µ; 1·µ; 0.1·µ; 
0.01·µ; 0.001·µ) при умові, що час підключення рівний часу ремонту 
(Тр=Тп) та при обмеженому і необмеженому відновленні.  
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Розроблені САМ є вхідними даними для  програмного модуля ASNA, 
який автоматизовано генерує відповідні графи станів і переходів, формує 
та розв’язує системи диференційних рівнянь Колмогорова-Чепмена. В ре-
зультаті отримуємо розподіл ймовірностей перебування системи у станах. 
Проаналізувавши отриманий розподіл можна виявити стани в який система 
є непрацездатною, бо відбувається ремонт, однак катастрофічна відмова не 
наступила. Ці стани і є станами простою. Просумувавши ймовірності пере-
бування у цих станах отримано ймовірність простою як функцію часу. Ре-
зультати дослідження ймовірності простою при зміні кількості резервних 
модулів та співвідношення λ/μ представлено на рис.1. 

  

Рис. 1. Залежність максимуму імовірності простою від відношення µ до λ  
відмовостійкої системи на базі мажоритарної структури (зліва) та системи  

з однотипних модулів з ковзним резервом (справа) 

Як видно з рис. 1, імовірність простою починає різко падати, почина-
ючи з значення λ=0,1µ, тобто µ=10 λ .  

Побудовано структурно-автоматні моделі відмовостійких систем з 
мажоритарною структурою, та системи з однотипних модулів з ковзним 
резервом в яких передбачено технічне обслуговування та ремонт. Розроб-
лена модель на відміну від приведених в [2,3] дає змогу: 

 Проводити багатоваріантний аналіз показників надійності відмовос-
тійких резервованих систем враховуючи простій . 

 Задавати граничну ймовірність простою і в залежності від її значення 
вибирати параметри технічного обслуговування. 

 Отримати значення функції готовності при мінімальному значенні 
ймовірності простою. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫХ 

ПАССИВНЫХ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ 

Родин Д. О.; Тимофеева Ю. Ф., ассистент 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Инфракрасные (ИК) пассивные датчики относятся к классу детекторов 

движения, реагирующих на тепловое излучение движущегося человека, и со-

стоят из оптической системы, пиросенсора и блока обработки сигналов пиро-

сенсора. Принцип действия основан на отслеживании уровня ИК-излучения в 

поле зрения датчика. Сигнал на выходе датчика монотонно зависит от уровня 

ИК излучения, усредненного по полю зрения датчика и при появлении челове-

ка (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура 

фона) на выходе пироэлектрического датчика напряжение повышается. Для 

того чтобы определить, движется ли объект, в датчике используется оптиче-

ская система в виде линзы Френеля или системы вогнутых сегментных зеркал, 

фокусирующая ИК-излучение на пироэлементе, выдающем при этом электро-

импульс. По мере перемещения источника, ИК-излучение фокусируется раз-

ными сегментами оптической системы, что формирует несколько последова-

тельных импульсов. Чаще всего датчики движения используются для обеспе-

чения безопасности или автономного включения освещения [1,2]. 

Такие датчики движения достаточно надежны, но существует ряд про-

блем, с которыми часто сталкиваются пользователи. В данной работе авторами 

был проведен анализ этих проблем, что позволил выделить наиболее эффек-

тивные методы и средства их преодоления с точки зрения достижения цели, 

стоимости и возможности применения. Условно можно выделить проблемы 

связанные с ложным срабатыванием (из-за животных или неправильной уста-

новки датчика) и с техническими ограничениями. 

Сенсоры датчиков могут активизироваться при попадании в зону слеже-

ния любых животных. Решением этой проблемы является установка ИК дат-

чики с "функцией игнорирования животных". В наиболее примитивных дат-

чиках такая функция реализуется при помощи отсечения нижней части линзы, 

что позволяет животному перемещаться по полу и не быть замеченным датчи-

ком. Если животное заберется выше, датчик его непременно среагирует. В бо-

лее современных датчиках применяется квадратичный чувствительный пиро-

элемент и последующая микропроцессорная обработка сигнала. Возможно 

также применение нескольких обычных пироэлементов, расположенных ря-

дом. Основная задача системы – сработать на события, вызванные одновре-

менной засветкой всех пироэлементов [3]. Кроме того, причиной включения 

датчиков движения иногда являются насекомые, в частности пауки, плетущие 

паутину в углах в местах размещения устройств. Такая паутина экранирует 

линзу Френеля, создавая этим тепловой фон [3]. Одно из возможных решений 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/931887
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112533
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/112533
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/236887
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этой проблемы – скомбинировать инфракрасный датчик с каким-нибудь дру-

гим, использование для установки датчиков деревянных стоек из каштана 

(именно этот вид дерева пауки избегают) или распыление вокруг приборов ин-

сектицидов. Существует возможность ложного срабатывания от изменяюще-

гося источника тепла, если он расположен под датчиком; от внезапного изме-

нения температуры в момент включения или выключения батарей отопления, 

на сквозняке или при порывах ветра; от молнии; в результате нагревания 

солнцем каких-либо поверхностей в помещении [4]. Количество ложных сра-

батываний уменьшается изменением положения датчика.  

Сезонные колебания температуры окружающей среды (летом различие 

температуры окружающей среды и тела человека будет невелико, зимой же 

большая часть поверхности тела человека плотно закрыта одеждой), а также 

погодные явления, поглощающие инфракрасное излучение (снег, дождь, ту-

ман) могут уменьшить диапазон срабатывания датчика [3]. Решением данной 

проблемы может стать встроенная стабилизация температурного уровня, что 

позволит датчикам компенсировать и сглаживать влияние окружающей среды. 

Для некоторых датчиков предусмотрена возможность ручной регулировкой 

чувствительности и уровня освещенности. Низкая пылевлагозащита затрудня-

ет работу датчика во влажном или запыленном помещении, тут необходима 

особенная конструкция корпуса датчика.  

Все выше перечисленное являются общими для проводных и беспровод-

ных типов датчиков. Нерабочее состояние проводных датчиков при отсут-

ствии напряжения ~220В исправляется введением автономного питания. Бес-

проводные датчики должны быть максимально экономичными по потребле-

нию энергии, особенно при условии постоянной передачи информации с дат-

чика на базу. Использование определенного алгоритма передачи информации 

позволяет сэкономить до 80% энергии [3].  

Анализ проблем использования ИК датчиков позволит определить 

направления дальнейшего развития данных устройств и определить четкие 

технические и экспуатационные требования при их разработке. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УСТРОЙСТВ СО  

СТРОБОСКОПИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПЕРВОГО ТИПА 

Хижняк А.В.; Тимофеева Ю.Ф., ассистент 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Стробоскопический эффект является следствием инерционности зре-

ния и имеет широкое применение в повседневной жизни. Различают стро-

боскопический эффект первого типа (восприятие быстрой смены изобра-

жений отдельных моментов движения тела, как его непрерывного движе-

ния) и стробоскопический эффект второго типа (восприятие быстро дви-

жущегося предмета неподвижным в условиях прерывистого наблюдения). 

Приборы основанные на использовании стробоскопического эффекта 1-го 

типа называются стробоскопами (на стробоскопическом эффекте 2-го типа 

основано восприятие движения в кинематографе и телевидении) [1].  

Различные конструкции позволяют использовать стробоскопы в ди-

зайнерских решениях, для активного отдыха, в проектировании и настрой-

ке разнообразных устройств. Разнообразие конструкций и технических ха-

рактеристик часто затрудняет выбор. В данной работе предложена класси-

фикация современных стробоскопов по следующим признакам: особенно-

сти конструкции, способ размещения и тип использования (рис.1). 

Конструктивно стробоскопы отличаются по виду исполнительного 

элемента: газоразрядные импульсные лампы, импульсные лазеры, свето-

диоды. Яркость их зависит от цвета колпака, расположения лампы и нали-

чия отражателя [2]. Степень применения стробоскопических ламп опреде-

ляется тремя конструктивными параметрами: расстоянием между внутрен-

ними электродами (e); внутренним диаметром колбы (r); используемым га-

зом. Соотношение этих величин определяет длительность разряда, интен-

сивность светового излучения и, соответственно, сферу применения. До-

стоинство диодов является их габариты и прочность. К недостаткам можно 

отнести направленность свечения, а так же потребность в дополнительном 

охлаждении. 

В зависимости от размещения современные стробоскопы делятся на 

2 группы: для использования в помещениях и вне помещений [2]. В основ-

ном  стробоскопы применяются для создания световых эффектов (в ре-

кламных целях, освещение дискотек [3], в качестве ручного ударно-

осветительного средства устанавливаемого на автомат, проблесковых ма-

ячков на автомобили) и в качестве измерительных устройств (измерение 

скорости в тахометре, установка момента зажигания в автомобилях, регу-

лировка скорости вращения диска проигрывателей грампластинок) [4]. 
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Представленная классификация иллюстрирует положение на совре-

менном рынке устройств со стробоскопическим эффектом первого типа и 

позволяет быстро сориентироваться в выборе оптимальной конструкции. 
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Рис.1. Классификация устройств со стробоскопическим эффектом первого типа 
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ УКВ РАДИОСТАНЦИИ 

Иськив В.М., старший преподаватель; Чугунов В.В.; Лысенко А.В. 

Севастопольский национальный технический университет,  

г. Севастополь, Украина 

Довольно часто при проведении массовых мероприятий, таких как 

концерты, митинги, презентации и конференции техническому персоналу 

занимающемуся организацией мероприятия, необходимо поддерживать 

связь между собой. При этом связь должна обеспечиваться с минимальной 

задержкой во времени и на  расстоянии до 500 м между абонентами. 

Классическими вариантами организации связи являются: мобильная, 

пейджинговая,  IP связи и связь с помощью радиостанций. Применение 

мобильной, пейджинговой и IP связи нецелесообразно для данных ситуа-

ций. Это связанно с тем, что мобильная и пейджинговая связи не позволя-

ют произвести мгновенное соединение между абонентами и произвести 

связь одновременно с несколькими лицами, а IP связь требует наличия пе-

рсонального компьютера или ноутбука для подключения к интернету или 

организации беспроводной сети, что невозможно в большинстве случаев и 

экономически не выгодно. Из данных вариантов остается вариант органи-

зации связи с помощью радиостанций, который является наиболее надеж-

ным и функциональным методом в данной ситуации. К сожалению, име-

ющиеся на рынке радиостанции достаточно дорогостоящие и для их при-

менения необходимо иметь специальное разрешение радиочастотного на-

дзора [1].  

Исходя из вышесказанного, ставится задача — разработать радиоста-

нцию УКВ диапазона технические характеристики, которой удовлетворя-

ют следующим требованиям: возможность  организации  связи  на  корот-

ких дистанциях между группой лиц с минимальной задержкой во времени; 

возможность работы в ряде частотных диапазонов; малые габариты и 

удобство в применении; низкое энергопотребление; низкая стоимость.  

Структурная схема раз-

рабатываемой радиоста-

нции приведена на рис. 1. 

В качестве приемо-

передат-чика можно ис-

пользовать цифровую 

маломощную интеграль-

ную микросхему TRC101 

работающую в диапазоне 

частот от 300 до 1000 

МГц. Для организации её 

МикроконтроллерАнтенна

МикрофонДинамик

Приемо-

передатчик

Блок стабилизации напряжения питания

Микрофонный 

усилитель

Усилитель 

мощности

 

Рис.1. Структурная схема радиостанции 
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работы требуется минимум внешних компонентов и микроконтроллер, 

благодаря чему упрощается и ускоряется процесс разработки устройства 

[2].  

В качестве микроконтроллера используем микросхему фирмы ATMEL 

типа Mega8а, поскольку для нее характерно наличие всех инструментов 

необходимых для управления работой устройства, среди которых: аналого-

цифровой преобразователь; шина SPI; широтно-импульсный модулятор 

(для преобразования принимаемого цифрового потока данных в звуковой 

сигнал).  

В качестве антенны используем рамочную антенну. В Национальной 

таблице распределения  полос радиочастот Украины имеется только один 

частотный диапазон, в котором может работать микросхема TRC101 и он 

лежит в пределах 433,05-434,79 МГц. Исходя из этого, выберем рамочную 

антенну с резонансной частотой 434 МГц, которую изготовим на печатной 

плате разрабатываемого устройства [3]. 

В качестве микрофона возьмем электретный микрофон фирмы Jinin 

Group типа ECM-10B. Для усиления сигнала  формирующегося на выходе 

микрофона используем микросхему фирмы Maxim типа MAX9814. Коэф-

фициент усиления микросхемы программируется через отдельный треху-

ровневый цифровой вход в пределах 40-60 дБ. 

Мощности сигнала формируемого на выходе цифро-аналогового пре-

образователя микроконтроллера не достаточно для преодоления звукового 

порога слышимости человеческого уха при его воспроизведении на дина-

мике, поэтому для увеличения мощности сигнала используем специализи-

рованную микросхему фирмы Philips типа TDA7050T с коэффициентом 

усиления 26 дБ. 

Питание устройства производится от трех вольтовой батарейки 

CR2032. Поскольку все интегральные микросхемы питаются напряжением 

+5 В, то для его получения используется импульсный стабилизатор напря-

жения, выполненный на микросхеме типа LM2750. 

Таким образом, разработана радиостанция позволяющая организовать 

связь на коротких дистанциях между группой лиц. Главным достоинством 

радиостанции с точки зрения разработчика являются, то что она проста  в  

изготовлении  и  не  требует  настройки  цепей высокочастотного тракта, за 

счет чего значительно уменьшаются затраты на изготовление устройства. 
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МІКРОФОННИЙ МОДУЛЬ  

Богуславський М.О.; Тимофєєва Ю.Ф., асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Представлено результати розроблення та дослідження активного мік-

рофонного модуля, який має широке застосування, як в системах докумен-

тації мовної і звукової інформації, так і в забезпеченні оперативно-

диспечерського зв’язку внутрішніх служб аеропорту. Розроблена констру-

кція характеризується наступними параметрами: 

- акустична дальність - до 5 м; 

- смуга пропускання - від 100 до 3500 Гц; 

- вихідний опір - 600 Ом; 

- вихідна напруга – від 0,1 до 1,0 В; 

- споживана потужність - 0,5 Вт; 

- електроживлення - мережа змінного струму частотою 50 Гц ± 5 % 

напругою 220 В ± 10 %; 

- резервне електроживлення - акумулятор напругою від +9 до +27 В. 

Відмінною рисою модуля є висока чутливість, низький рівень шумів 

вбудованого підсилювача. Наявність автоматичного регулятора посилення 

(АРП) вхідного сигналу, який 

забезпечує постійний якісний 

сигнал на виході незалежно 

від рівня звукового фону в 

приміщенні. 

Структурна схема мікро-

фонного модуля вказана на 

рис. 1. Сам пристрій підклю-

чається до лінійного входу 

магнітофонів для ведення ау-

діозапису, а також може ви-

користовуватися разом із си-

стемами документування мов-ної інформації різного типу.  

Виріб призначений для цілодобової безперервної роботи в закритих 

опалювальних приміщеннях при температурі навколишнього середовища 

від 10 С до 40 С і відносній вологості до 75% при температурі 25 С. 
 

 

Рис.1 Структурна схема мікрофонного модуля 
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Секція 4  

Методи та засоби вимірювання 

фізичних величин і контролю стану фізичних  

та біологічних об’єктів 
 
МЕТОД ФАЗОВОЇ ПЛОЩИНИ ЯК СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ 

ПУЛЬСОВОЇ ХВИЛІ 

Нікітчук Т.М., аспірант 

Житомирський державний технологічний університет 

м. Житомир, Україна 

Порушення рівноваги у роботі організму, здатні призвести до захво-

рювання, виявляються в пульсі на ранніх стадіях. Ці порушення можна 

скоректувати і тим самим запобігти хворобі. 

До недавнього часу практичному лікарю було важко користуватись  

методом пульсодіагностіки, оскільки необхідне тривале тренування для 

розвитку чутливості пальців і набуття необхідних навиків. Проте, розвиток 

комп’ютерної техніки та використання математичних наук дозволив ство-

рити програми, що фіксують пульсову хвилю і надають лікарю візуальну і 

цифрову інформацію про її характер у будь-якій точці реєстрації. Врахо-

вуючи актуальність використання пульсової діагностики – як одного з 

найдавніших діагностичних прийомів, ставиться мета зробити його досту-

пним для практичних лікарів, викладачів медичних установ і всіх, хто ці-

кавиться традиційними методами медицини Сходу з метою її використан-

ня у своїй практичній діяльності. В основі даної методики лежить принцип 

побудови фазового портрета пульсової хвилі з використанням методу ізок-

лін  [1 - 4]. 

Метод фазової площини – це графоаналітичний метод дослідження 

динамічних систем, що описуються рівняннями виду 

   , , ,
dx dy

P x y Q x y
dt dt

  , (1) 

де ,x y  – змінні стану системи;    , , ,P x y Q x y  – функції, що задовольня-

ють умовам теорем існування і однозначності рішень, t  – час, незалежна 

змінна. 

Поводження такої системи можна представити геометрично на пло-

щині в декартових координатах. При такому представленні кожному стану 

динамічної системи однозначно відповідає точка на площині з координа-

тами ,x y та, навпаки, кожній точці площині відповідає один, і тільки один 

стан досліджуваної динамічної системи. ПлощинуOxy називають фазовою 
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площиною [1]. Зміна стану системи відображається на фазовій площині 

рухом точки, яку називають фазовою, а траєкторію, по якій рухається ця 

точка, – фазовою траєкторією; швидкість і направлення її руху визнача-

ються вектором фазової швидкості ,P Q . Суттєво, що через кожну точку 

фазової площини проходить тільки одна фазова траєкторія; їх сукупність 

називається фазовим портретом і відображає сукупність всіх можливих по-

єднань системи та типи можливих «рухів» у ній [3].  

Для реалізації вказаного методу для діагностики серцево-судинної си-

стеми обираємо побудову фазового портрету пульсограм методом ізоклін – 

метод ліній постійного нахилу. Одним вимірюванням в системі рівнянь (1) 

є сам сигнал – тиск при проходженні пульсової хвилі P , а іншим – швид-

кість його зміни в часі 
dP

dt
. Дослідження форми петель [4] залежності по-

хідної тиску по часу 
dP

dt
 від значення тиску P дозволило виявити нові за-

кономірності потоку крові в аорті, отримати основні фазові портрети пуль-

сової хвилі при різних захворюваннях та оцінити їх діагностичну значи-

мість для прогнозування захворювань на ранніх стадіях. 

Діагностична цінність таких досліджень обумовлена тим, що при різ-

них ураженнях серцево-судинної системи міняється не лише сам сигнал, 

але і його похідні за часом. 

У результаті проведених досліджень по побудові фазових портретів 

пульсових хвиль при різних змінах параметрів сфігмограм отримано гарні 

наочні результати та доведено можливість використання запропонованого 

методу. 

Подальші дослідження фазових портретів пульсограм та напрацю-

вання баз даних при різних ситуаціях та впливах на серцево-судинну сис-

тему дозволять порівняти та визначити показники фазових портретів для 

встановлення поточного функціонального стану людини. 
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1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Изд. 

2-ое, переработанное и дополненное. М., «Советское радио», 1971, 672 стр. 

 2. Федоров В.А. Радиотехнические методы в функциональной диагностике челове-

ка /В.А. Федоров; под ред. С.М. Смольского. – М.: Издательский  дом МЭИ, 2008. – 128с. 

3. Атабеков Г.И. и др. Теоретические основы электротехники: Учебник для вузов. В 

3-хч. Ч. 2 и 3.  Нелинейные электрические цепи. Электромагнитное поле / Атабеков Г.И., 

Купалян С.Д., Тимофеев, А.Б., Хухриков С.С.; Под ред. Г.И. Атабекова. 4-ое изд., пере-

раб. – М.: Энергия, 1989 – 432 с. 

4. Нікітчук Т. М. Використання методу фазової площини для дослідження пульсо-

вої хвилі / Нікітчук Т.М., Ю. А. Поліщук // Вісник ЖДТУ. Тенічні науки. – 2011. – №2 

(57). – С.80-87. 



Методи та засоби вимірювання фізичних величин  

і контролю стану фізичних та біологічних об’єктів 

 

82                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ 

ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ   

Яненко О.П. д.т.н. професор, Горяшко Г.В.
  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Електронні системи спостереження та охорони (ЕССО) призначені для 

організації спостереження на відповідальних об’єктах.  

До актуальних задач цього напрямку слід віднести проведення співс-

тавленого аналізу їх можливостей, з метою подальшого вибору оптималь-

ного варіанту системи. 

На рисунку наведена класифікаційна схема подібних систем. За видом 

використаних сигналів  

ЕССО поділяються на оп-

тичні та радіочастотні. До 

оптичних слід віднести  ві-

деосистеми з використан-

ням світлових сигналів, а 

також системи на основі 

інфрачервоних сигналів, які 

використовуються в основ-

ному в приміщеннях для 

прихованого контролю.  

На ринку систем відео 

спостереження в Україні 

присутні такі варіанти по-

будови: система бездрото-

вого відеонагляду "TV-RF" 

[1], Dahua DVR-0404LE-AN 

+ 2 Viatec VD-912 [2],  

Commax CDV-1020AQ + 

Commax DRC-4CH [3].  

Оптичні системи, як і 

радіохвильові за структур-

ною побудовою можуть бути аналоговими або цифровими. Аналогові сис-

теми більш дешеві, прості в налаштуванні та роботі, дозволяють наймати 

для обслуговування персонал меншої кваліфікації, але мають ряд недолі-

ків. В таких системах присутня обмеженість функції, що є зворотною сто-

роною високої надійності, відсутній «інтелект», постійно проводиться за-

пис на носій інформації. Подібні системи вимагають постійного обслуго-

вування – заміни і архівації касет, відсутні датчики, які підказують опера-

Електронні системи спостереження 
та охорони відповідальних об'єктів

 Класифікація ECCO

  За видами сигналу

  За формою представлення  

  За структурою побудови

  За діапазоном сигналу

Оптичні

Радіочастотні

Інфрачервоні

Світлові

Мікрохвильові

Аналогові

Цифрові

Фотореєстратори

Відеореєстратори

Аналогової та 
цифрової індикації
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тору про зміни або про небезпеку.  

Цифрові системи відеоспостереження, як правило, інтегруються в 

комплексні системи безпеки. Такі комплекси фіксують, записують и аналі-

зують інформацію, що надходить від відеокамер, охоронних і пожежних 

датчиків, а також володіють «інтелектом» для самостійного прийняття рі-

шення по захисту охороняємого об’єкту. Цифрові системи надають мож-

ливість віддалено записувати, зберігати обробляти и продивлятися інфор-

мацію за допомогою мережі Internet. До недоліків систем із світловими си-

гналами слід віднести неможливість роботи при несприятливих погодних 

умовах спостереження на зовнішніх об’єктах (базах, військових частинах 

та ін.). 

Більш перспективними представляються системи з радіочастотними 

сигналами [4]. Це можуть бути системи сантиметрового та міліметрового 

діапазону, які забезпечують компактні технічні рішення, як по конструкції, 

так і по схемі, що надає можливість прихованого розміщення. За методом  

спостереження це можуть бути технічні рішення з прихованим випромі-

нюванням мікрохвильових сигналів і наступною реєстрацією у високочут-

ливими приймачами, так звані системи радарного типу і системи з прий-

манням сигналів навколишніх об’єктів (пасивна радіолокація). Мікрохви-

льові системи з прийманням сигналів власного випромінювання від біоло-

гічних об’єктів (людини та тварин). Такі системи повинні забезпечувати 

інтегральну чутливість (10
-13

 - 10
-15

 Вт/см
2
) [5]. 

При цьому відкривається можливість огляду не тільки живої особи, а 

і його особистих речей, які можуть нести загрозу охороняємому об’єкту. 

Такі системи можуть працювати в зовнішньому середовищі при різних по-

годних умовах на значних площах огляду об’єкту контролю. 
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На сьогоднішній день дуже важливим є вивчення процесів взаємодії 

лазерного випромінювання з біологічними об’єктами. Оскільки за отрима-

ними характеристиками розсіювання можна об’єктивно оцінити форму 

еритроцитів, а, відповідно, зробити висновки про стан здоров’я пацієнта. 

Найбільш актуальними сучасними методами математичного моделю-

вання є напіваналітичні (метод T-матриці) і чисельні (методи граничного 

елемента, кінцевого елемента, кінцевої різниці, або методи цілочисельних 

рівнянь поверхні і об'єму). Оскільки аналітичні методи мають недолік вве-

дення різних обмежень на розмір, форму або показник заломлення розсію-

вача, то застосування чисельних та напіваналітичних методів може вирі-

шити проблему однократного розсіювання без істотних обмежень[1]. 

Одним з універсальних і ефективних методів точного розрахунку еле-

ктромагнітного розсіювання, який базується на макроскопічних рівняннях 

Максвела є так званий Т-матричний метод. Цей метод  може застосовува-

тись як для обчислення параметрів однієї  частинки, так і груп частинок[1]. 

Метод T-матриці був розроблений Вотерменом та Барбером. Величи-

ни падаючого і розсіяного поля, як і поверхневих і внутрішніх полів, вне-

сених в об'єкт розсіювання, розширені в нескінченні ряди, що використо-

вують базові функції. Для сфероїдальної частинки розсіювання, подібної 

RBC, відповідні базові функції – сферичні вектори хвиль. Коефіцієнти ро-

зширення розсіяного поля обчислені з відомих коефіцієнтів розширення 

падаючого поля, використовуючи теорему еквівалентності і інтегральне 

представлення полів, внутрішніх і зовнішніх щодо розсіювача [2]. 

Матриця, яка зв'язує коефіцієнти розширення падаючої хвилі з коефі-

цієнтами розширення розсіяної хвилі, називається T-матрицею. Ясно, що 

метод T-матриці дає точний розв’язок проблеми розсіювання світла части-

нкою у формі нескінченних рядів[3]. Таким чином, потрібно повторно за-

стосувати чисельний метод, щоб обчислити амплітуду розсіювання і про-

філь розсіювання частинки. Максимальне число умов в розширенні зале-

жить від форми, розміру і показника заломлення розсіювача. Для сфер з 

розміром порядку довжини хвилі падаючого випромінювання і показником 

заломлення близьким до одиниці число умов розширення порівняно мале 

[4]. 

Для RBC, який є двовгнутим диском з розміром більшим в 10 разів, 
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ніж довжина хвилі падаючого світла у видимому і близькому інфрачерво-

ному спектральному діапазоні, число необхідних умов розширення набага-

то більше. Для RBC великі матриці потрібно обчислити з високою точніс-

тю, і важлива перевірка сходження[4].  

Перше теоретичне вивчення розсіювання світла еритроцитом, що ви-

користовує підхід T-матриці, публіковане в 1998[5]. 

Головна ідея Т-матричної теорії це розширення випадкових і поверх-

невих електричних полів, як внутрішнього і розсіяного полів в термінах ві-

дповідної сукупності векторних хвиль. Використовуючи складені зобра-

ження полів, отримуємо відношення між коефіцієнтами розповсюдження 

для випадкових і розсіяних полів. Електричні поля, з довжиною хвилі в се-

редовищі , повинні задовольняти рівняння Максвела, представлені у век-

торному рівнянні Гельмгольца: 

02  EkE            
Елементи T-матриці обчислюються поверхневими інтегралами. Коли 

об'єкт розсіювання симетричний осі сфероїда, поверхневі інтеграли мо-

жуть бути спрощені до просторових лінійних інтегралів, спрощуючи пода-

льші обчислення. У разі сферичних об'єктів діагональ і елементи T-матриці 

можуть бути обчислені аналітично[6]. 

В результаті отримуємо T-матрицю нескінченного розміру і, застосо-

вуючи практичні обчислення, скорочуємо нескінченний ряд. Потрібно роз-

глядати наближені параметри для досягнення правильного рішення в ме-

жах необхідної точності. Обчислення T-матриці для великих об'єктів вима-

гають дуже точних обчислень елементів матриці, так само як великих мат-

риць. Початкові маленькі числові помилки можуть дати інший результат з 

явними помилками в завершальній T-матриці. Застосування одиничної то-

чності в обчисленнях T-матриці приводить до високої точності для мале-

ньких (в порівнянні з довжиною хвилі) і слабо асферичних сфероїдів роз-

мірами x <25 і осьовими відношеннями близькими до одиниці.  

В даний час метод Т-матриці і його модифікація широко використо-

вуються при вирішенні завдань світлорозсіювання як могутній інструмен-

тарій. Головним недоліком T-матричного методу є тривалий час обчислен-

ня, який необхідний, для забезпечення точного розв’язку. Проте зараз ве-

дуться роботи по поліпшенню чисельної стабільності методу ТММ. 
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Subsea Oil and Gas production is undergoing major changes due to factors 

such as the move to exploit offshore fields located in deep water and the conse-

quent need for deep water installations, the reduction in the number of discrete 

offshore installations via the use of long distance tiebacks and subsea pro-

cessing. The industry also faces new challenges from increased environmental 

awareness and legislation. When combined with the on-going quest for im-

proved efficiency as well as reduced costs and risk, it is clear that the industry 

faces significant technical challenges. A wide range of technological and opera-

tional developments are underway to enable the industry to develop the new im-

proved hydrocarbon production systems required to meet these challenges. The 

overriding technological thrust is the development of a digital oil field or intelli-

gent field that provides optimized hydrocarbon production. In essence the digital 

oil field system comprises a collection of technologies capable of collecting, 

transmitting and analyzing completion, production and reservoir data and 

providing operators with real-time information and remote control to optimize 

the production process. 

 Pipeline monitoring will be provided with advanced instrumentation that 

has been developed, proven and deployed in recent deepwater projects. Fiber-

optic sensors and new data acquisition systems have been deployed to provide 

real-time pipeline and riser monitoring on a variety of fields. Fiber-optic sensors 

are ideally suited for subsea applications for several reasons: they have multi-

plexing capability, they are immune to electromagnetic interference (EMI), and 

they have very little signal loss over extremely long distances, small size, corro-

sion resistance, and ease of use and handling. 

The study of optics light scattering is distinguished direct and inverse prob-

lems of light scattering. These problems make the theory of radiative transfer. 

The main goal is to determine the parameters of particles and medium compo-

nents on the basis of transformed light field by the environment. This problem 

has a solution by means of mathematical calculations by solving the transport 

equation of radiation in integral-differential form. But in practice it is necessary 

to consider the picture, which brought the overall appearance of optical radiation 

interaction with the environment, which is investigated (for example, a mixture 

of water, oil, gas, sand, etc.) (fig. 1). 
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Fig.1. Interaction of optical radiation from the element of volume environment, where: 

I0 - intensity incident on an elementary volume radiation; Iλ - intensity of radiation passed 

through the volume; I'0 – own intensity radiation of  element dλ; I'l - the intensity of extrane-

ous light source volume dλ. 

On similar principles are explored the dimensions of pressure, temperature 

(fig.2), flow, content and number of objects of subsea production. 

 

Fig. 2: Basic arrangement of a Raman Distributed Temperature Sensor 

So, key features of fiber optic sensor are listed below: are lightweight and 

small in size; are rugged and have a long life—sensors will last indefinitely; re 

inert and corrosion resistant; have little or no impact on the physical structure; 

can be embedded or bonded to the exterior; have compact electronics and sup-

port hardware. 
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Внаслідок складності і величезного різноманіття природних об’єктів 

до цих пір не існує уніфікованих методів розв’язання  задач оптики світло-

розсіювання, оскільки кожен об’єкт вимагає власної розробки методик, які 

б враховували його специфічні особливості та умови проведення вимірю-

вального експерименту. Ми розглядаємо зміну форми формених елементів 

крові як параметр, що характеризує стан людського організму, в даній ро-

боті розглядаємо еритроцит.  

За час свого існування в організмі людини еритроцити в процесі руху 

зазнають видозміни своєї форми. Як відомо, зі старінням дані формені 

елементи крові втрачають еластичність, а тому їх форма набуває нетипо-

вих для першочергової рис (відмінність від дискоцита). Інтенсивність ста-

ріння визначається насамперед середовищем в якому перебуває еритроцит. 

Тому маємо проаналізувати параметри середовища, а саме ті його показ-

ники, що безпосередньо впливають на такий параметр еритроцита як елас-

тичність. Тому ставимо за мету створити таку математичну модель ерит-

роцита, в якій би враховувався розглянутий параметр та його вплив на 

процес деформування форми. 

Трьохмірна частинка, моделююча еритроцити і агрегати, утворюється 

обертанням певної фігури навколо осі симетрії, яка є вертикальною лінією, 

що лежить в площині і проходить через центр фігури. Одиничні еритроци-

ти і їх агрегати добре моделюються тороїдальною поверхнею. 

Для опису деформації тіл обертання скористаємося, поряд з декарто-

вою системою OX1X2X3, спеціальною [1, 2] системою координат Oγψθ, зру-

чною для опису тороїдальних тіл еліптичного перерізу. Далі цю систему 

називатимемо «тороїдальною». 

Декартові OX1X2X3 і криволінійні координати Oγψθ пов'язані між со-

бою співвідношеннями: 

  1 0 2cos sin cosX R R           , 

  2 0 2sin sin sinX R R           ,                          

 3 22 cosX R       . 

Тут прийняті наступні позначення для основних геометричних харак-

теристик еліптичного тора (рис. 1): R0 – радіус криволінійної осі тора; 

R22=a
2
/c – локальний радіус кривизни меридіана (нормального перетину 

трубки); R2 – довжина відрізка від нормалі (нормаль до внутрішньої повер-

хні) до вертикальної осі перетину трубки, 2 2 3
1R a b c , 2

2R b c , 2
22R a c , 
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1 2
2 2 2 2cos sinc a b   

 
. 

  
А) Б) 

Рис. 1. Декартова OX1X2X3 (А) і спеціальна Oγψθ (А, Б) системи координат для 

розрахунку тора еліптичного перерізу 

Для елементарного об'єму та площин, ортогональних осям системи 

координат, одержимо відповідно формули: 

   
22

2 1 1 2
11 22 33 1 0 21 sing g g g R x R R x x     

 
, 

   1 2 3 1 1 2 1 2 3
1 0 2 sindV gdx dx dx R x R R x x dx dx dx     

 
, 

   1 1 2 2 3
1 1 0 2 sindS R x R R x x dx dx    

 
, 

 1 2 1 3
2 0 2 sindS R R x x dx dx   

 
,  1 1 2

3 1dS R x dx dx  , 

2 2 2 2 1 2
2 2 2 2

2 1 223
( , , , cos sin )

b a b a
R R R c a b

c cc
      

 
. 

θ - кутова координата, що визначає положення перетину, ортогональ-

ного криволінійній осі тора, і відповідає довготі в сферичній системі; ψ -  

кутова координата, яка вимірюється вздовж меридіана (аналог широти, але 

відлік кута ведеться від полюса до екватора); γ - координата, яка вимірю-

ється від внутрішньої поверхні трубки вздовж зовнішньої нормалі; a  – ве-

лика піввісь еліптичної трубки; b – мала піввісь еліптичної трубки. 

Таким чином, визначений тензор деформацій дозволяє математично 

встановити залежність параметрів форми еритроцита від його структури та 

впливу на неї механічних навантажень в процесі руху у відповідному сере-

довищі. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ЦИТОБІОЛОГІЧНОЇ МЕТОДИКИ  

ОЦІНКИ СТАНУ ОРГАНІЗМУ 

 

Яненко О.П. д.т.н., професор; Коваленко С.А., студент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Визначення змін стану людини на клітинному рівні важливе для оцін-

ки стану хворого та ефективності застосування лікувальних методів. Зміни 

енергетичного рівня виникають з віком та в наслідок різних захворювань. 

На кафедрі генетики Харківського національного університету ім.. В.Н. 

Каразіна під керівництвом професора В.Г.Шахбазова був розроблений 

експрес метод визначення біологічного віку і стану здоров’я людини за 

змінами показника електрокінетичного потенціалу ядер нативних епітеліа-

льних клітин [1]. 

Встановлено, що електрокінетичний потенціал ядра у клітинах бука-

льного епітелію внутрішньої щоки закономірно змінюється з віком люди-

ни, при перевтомі та різних захворюваннях, які змінюють енергетичний 

стан, а також під дією алкоголю, різних наркотичних і токсичних речовин, 

інших екстремальних і в тому числі екологічно несприятливих факторів. 

Важливою перевагою запропонованого методу є те, що він забезпечує 

можливість проведення експрес аналізу, не потребує складного обладнан-

ня та тривалого обстеження. Взяття проби клітин є цілком безболісним, 

нетравматичним, неінвазивним. Клітини  досліджуються у нативному ста-

ні, вони не фіксуються і не фарбуються, що не вносить змін у їх стан. 

В той же час до недоліків 

цього методу  експрес аналізу 

слід віднести складність візу-

ального проведення підрахун-

ків кількості клітин, оцінка їх 

активності та визначення  

життєдіяльності. [2]. Врахо-

вуючи вище наведене, з ме-

тою спрощення та зменшення 

часу проведення експрес аналізу авторами проведена спроба автоматизува-

ти технологію, для чого розроблена структурна схема вимірювальної уста-

новки рис.1 та програма обробки результатів, вихідне вікно якої представ-

лено на рис.2.  

  При лікуванні методами квантової медицини (біоенергетична дія на 

людину) даний метод дає можливість досить швидко відслідковувати ре-

зультати – провівши експрес аналіз до лікування і через годину після поча-

тку впливу електромагнітними сигналами  можна зробити висновок про 

G

G1 A1

БЖ
"-"
"+"

U1

БУ
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Рис.1. Схема вимірювальної установки 
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стан хворого та вплив на нього процесу лікування. 

Для проведення цитобіофізичного аналізу пробу знімають з внутріш-

ньої поверхні щоки і розміщують на електродах 2 камери для міроелект-

рофорезу 1та здійснюють електричний контакт смужками фільтрувального 

паперу 3, змоченого водою. Камеру встановлюють під об’єктив мікроскопа 

4 вмикають прилад і спостерігають за переміщенням ядер при  зміні знаку 

перемикаючої напруги, що поступає з комутатора U1. Частота (0,15-2 Гц) і 

амплітуда напруги (15 В) визначаються генератором G1, підсилювачем  A1 

та блоком узгодження БУ і забезпечують клітинам досить тривалу життє-

здатність, достатньою для проведення оцінки їх  стану. Інформація про 

стан  клітин букального епітелію вноситься в комп’ютер (CPU) .  

Розроблена автоматизована система, на відміну від відомої, має в сво-

єму складі засоби для довгострокового зберігання та відтворення отрима-

ної в результаті аналізу інформації - комп’ютер, програму обробки та дис-

плей. На рис.2 наведено інформаційне вікно з даними пацієнта , що виво-

диться на екран дисплея  комп’ютера для аналізу оператором. 

Як видно із рисунка 2 на екран монітора 

виноситься окремо кількість активних, слабо 

активних і пасивних клітин, загальна кіль-

кість та відсоткове їх значення. Всі підраху-

нки проводяться автоматизовано згідно роз-

робленої програми. 

Підключення. до комп’ютера цифрової 

відеокамери 5 дозволяє проводити аналіз на 

екрані монітора, подавати його результати у 

зручному вигляді  (у вигляді таблиці або 

графіка), підраховувати відсоток активних 

клітин за допомогою спеціальної програми 

та навіть створити базу даних, до якої зано-

сити результати. Також до преваг викорис-

тання ПК слід віднести можливість залучен-

ня системи розпізнавання образів, яка зможе 

в автоматичному режимі розпізнати і підрахувати активні та неактивні клі-

тини. Це може на порядок збільшити швидкість проведення  експрес аналі-

зу. 
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Рис.1.  Вікно програми 
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КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ВИМІРЮВАННЯ 

КОНЦЕНТРАЦІЇ ЛЕГКИХ АЕРОІОНІВ  

МЕТОДОМ ВІДКРИТОГО КОЛЕКТОРА 

 

Коренівська О.Л., асистент  

Житомирський державний технологічний університет 

м. Житомир, Україна 

Жителі міст та мегаполісів стикаються з проблемою деіонізації повіт-

ря, яка обумовлена сучасними умовами життя та швидким прогресом у 

всіх сферах діяльності. Відомо, що мембрани всіх кліток людини мають 

природний від’ємний заряд [1]. При зниженні рівня від’ємного заряду на 

клітинній мембрані, частинки крові починають злипатися, що ускладнює 

кровообіг і є визначним чинником погіршення здоров’я.  

Відновлення рівня електричного заряду організму можливе шляхом 

проведення штучної аероіонізації повітря за допомогою . генераторів іонів 

або аероіонізаторів. Недоліком всіх існуючих типів іонізаторів є відсут-

ність можливості індикації кількості аероіонів, що генерується і змоги ре-

гулювання необхідної дози аероіонів.  

Серед вимірювальної апаратури виділяють спектрометри, лічильники 

аероіонів та реєстратори аероіонів [2, 3]. Найбільш широке застосування 

отримали аспіраційні лічильники, робота яких ґрунтується на аспіраційно-

му методі вимірювання концентрації аероіонів. Але вони мають низку ва-

гомих недоліків, які є визначними факторами для продовження досліджен-

ня в області вимірювання концентрації аероіонів та обмежують їх викорис-

тання на практиці.  

Метод відкритого колектора є альтернативним аспіраційному. Він ба-

зується на вимірюванні іонного струму, який протікає через вимірюваль-

ний електрод–колектор, що встановлений в площині перпендикулярній ру-

ху аероіонів. Метод не дозволяє проводити диференціювання аероіонів за 

рухливостями, але він забезпечує меншу похибку вимірювання.  

Основною вимогою до первинного вимірювального перетворювача є 

забезпечення максимальної чутливості при мінімальних похибках визна-

чення концентрації аероіонів. Чутливість методу в значний мірі визнача-

ється схемною реалізацією вимірювального механізму, де електрод-

колектор відіграє роль накопичувача. Чутливість вимірювання можна ви-

разити через площу накопичувального електроду як 

n

I
S іон

с



 , (1) 

де 
іон

I  – зміна іонного струму, n  – зміна концентрації аероіонів. 

Необхідне значення чутливості може бути досягнуто збільшенням ви-

мірювальної ємності. Для цього пропонується не збільшувати розміри пер-
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винного вимірювального перетворювача, а використати паралельне вклю-

чення його з накопичувальним конденсатором ємністю порядка десятків 

мкФ.  

В якості матеріалу первинного вимірювального перетворювача реко-

мендується використовувати сталь або інші метали, а в якості матеріалів 

для кріплення конструкцій найкраще використовувати дерево або інші діе-

лектрики.  

Запропоновано прилад для вимірювання концентрації легких аероіо-

нів, що реалізує метод відкритого колектора, опис якого приведено в [4, 5]. 

За допомогою методу відкритого колектора та розробленого пристрою 

було оцінено зміну концентрації аероіонів з часом та відстанню від іоніза-

тора. Експеримент підтверджує теоретичні викладки, що  з відстанню від 

іонізатора концентрація аероіонів зменшується, а з часом роботи аероіоні-

затор збільшується. Після виключення джерела аероіонів спостерігалася 

майже миттєва зміна заряду аероіонів в оточуючому середовищі. З цього 

можна зробити висновок, що час життя легких від’ємнозаряджених аероі-

онів дуже малий, а в закритому просторі типу кімнати в звичайних умовах 

концентрація позитивно заряджених аероіонів переважає. Також миттєву 

зміну знаку заряду, що реєструє мікрокулонометр можна пояснити дуже 

високою чутливістю пристрою та наявністю руху потоку повітря в просто-

рі.   

Таким чином запропонована реалізація методу відкритого колектора 

забезпечує вимірювання концентрації легких аероіонів незалежно від їх 

стану, густини та швидкості переміщення з високою точністю та швидко-

дією.  
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One of the main branches of science and technology is a creation of minia-

ture and cheap sensor elements for health care, agriculture and technological 

processes   applications. A great number of chemical and biochemical reactions 

cause the concentration of protons H
+ 

(pH) in solutions to change. Basic applica-

tion for pH measurements is standard potentiometric glass electrode. Unfortu-

nately when one wants to use it as bio- or chemo-sensor device with chemical 

sensitive polymer membrane being attached, several problems occur. It is diffi-

cult to attach a selective membrane robustly to a wide non-plane pH sensitive 

glass surface and even attached once, membranes have to be changed frequently. 

In the case of bulky glass electrodes it is hardly to imagine using several elec-

trodes with various selective membranes (with expensive ferments inhibited) in 

single solution simultaneously. That’s why ion-selective field effect transistors 

(ISFET) tend to be the main application for such measurements. 

The concept of ISFET has been known since 1970 and was explained by 

Bergveld and Eijkel [1]. In general ISFET electrodes have a number of ad-

vantages comparing to standard glass electrodes: fabrication process based on 

standard MOS technology; low cost and diminutiveness — smaller amount of 

ferment required; accurate regulation of membrane thickness; using both chemo-

selective and reference transistors on single crystal wafer. 

It is shown in the report the designed topology of sensors and device for au-

tomated current measurements linked to PC by RS-232 bus. This project started 

in the Institute of Semiconductor Physics [2] and now the main customer is the 

Institute of Molecular Biology and Genetics (NASU). 

Practical using ISFET as biosensor is based on the calibration characteristic 

has been accurately measured.  One transistor is a reference (REFET) and 

measures pH of the bulk solution and another has chemo-selective membrane 

(chemo-ISFET).  The measured response as a dependence from chemical agent 

concentration in solution (measured in milliMoles per liter) is the difference be-

tween current in REFET and chemo-ISFET. These responses tend to be from 5 

μA to 40 μA.  

To achieve a good quality of calibration characteristic the stability of 

ISFET even without membrane is needed. Characteristics shown in tab. 1 de-

pend on the gate dielectric surface quality, wafer fabrication quality and storage 

conditions. That’s why fabricated ISFET electrodes can’t be maintained to 

chemists and biologists “as is” but with some kind of suitability certificate.  
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The author of report performs ISFET characteristics measurements using 

IV (current-voltage) curves, drift characteristics; develops electrodes selection 

methods by analyzing the suitability of ISFET parameters for measurements. 

A lot of parameters could be 

obtained using transient IV-curves 

of ISFET measured in different pH 

buffer solutions. Fig. 1 shows us 

three curves of p-type ISFET for 

different pH and operating point of 

device. Changing gate-source volt-

age (UGS) — (1…6) V with 

fixed drain-source voltage (UDS) 

5 V transistor works in saturation 

mode. Current range — 

(300…700) μA gives the best line-

arity (error less than 2% ) and constant transconductance and is used for meas-

urements in current device versions.   

 Also 4 hours (long-time) ISFET current measurements were performed and 

the average current drift was calculated.  

Average parameters for the fabricat-

ed ISFET group are shown in Table 1 

and are sorted by significance for bio-

sensor or chemosensor measurements. 

Fabricated ISFET electrodes before 

being applied as biosensors require 

checking theirs parameters. Not only 

because of every technological process 

issues but also storing and surface han-

dling procedures change important 

characteristics. The problem becomes 

complicated when polymer membrane is attached to the dielectric surface and in 

some cases causes ISFET parameters to change significantly. 
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Fig.1. Obtaining ISFET parameters from  

transient I-V curve 

Table 1 

Current difference drift, 

μA/hour 

less 

than 0.5 

Current drift in channels, 

μA/hour 

max 10  

Dielectric pH sensitivity, 

mV/pH 

50…55 

ISFET pH sensitivity, 

μA/pH 

25…30 

Transconductance, μA/V 
500…6

00 

Threshold voltage, V 
(3…3.

5) 
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ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БІОЛОГІЧНИХ 

СЕРЕДОВИЩ ЗА ФУНКЦІЄЮ КОЕФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ 

Назарчук Л.Ю., здобувач 

Державний технологічний університет, м. Житомир, Україна 

В наш час для діагностики та лікування різноманітних захворювань 

людини, зокрема злоякісних пухлин, використовуються контактні та 

дистанційні методи, що базуються на взаємодії електромагнітних хвиль з 

тканинами тіла людини [1]. Проблема взаємодії електромагнітних полів 

(ЕМП) з живими біологічними об'єктами привертає увагу своєю 

можливістю застосування у медицині. Поглинання та розсіювання цих 

електромагнітних хвиль в різних біологічних тканинах проходить по 

різному та залежить від довжини хвилі випромінювання та від 

діелектричних характеристик середовища. В наш час діелектричні 

властивості біологічних середовищ в НВЧ діапазоні знаходяться в стадії 

інтенсивних досліджень [2˗3]. Також здорові біологічні тканини мають 

визначений температурний режим, а пухлинні процеси всередині 

організму підвищують температуру тканин на декілька градусів [4].  

Однією з фізичних величин, що характеризує здатність середовища 

поглинати електромагнітні хвилі, є комплексна діелектрична проникність. 

Значення цієї величини залежить від фізичної природи середовища.  

В роботі [5] представлена методика знаходження електрофізичних та 

діелектричних параметрів біологічних середовищ, яка основана на 

контролі частотної залежності коефіцієнта відбиття радіохвиль у 

визначеному діапазоні частот 1 2[ f , f ] .  

Розглянемо найпростіші частинні випадки довільного падіння 

електромагнітної хвилі на двошарову структуруː падіння хвилі під прямим 

кутом з перпендикулярною поляризацією (рис. 1) та падіння хвилі під 

прямим кутом з паралельною поляризацією (рис. 2). Двошарові моделі є 

частинним випадком тришарової моделі при діелектричній проникності 

повітря 1 1  . 

Вираз для комплексного коефіцієнту відбиття R від границі розподілу 

середовищ при перпендикулярній поляризації хвилі має наступний вигляд: 

1 0 1 02 22 1 2

2 1 2

1

1

h h
R e e

   

  

 
 

 
, 

де 2 ˗ комплексна відносна діелектрична проникність середовища, 1 ˗ 

комплексна постійна розповсюдження, 0h ˗ висота знаходження антени над 

середовищем. 
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Рис.1. Падіння електромагнітної хвилі з 

перпендикулярною поляризацією під 

прямим кутом до границі розподілу 

середовищ на двошарову структуру 
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Рис.2. Падіння електромагнітної хвилі з 

паралельною поляризацією під прямим 

кутом  до границі розподілу середовищ на 

двошарову структуру 

де 1 2,  – комплексні постійні розповсюдження в середовищі, 1 2,  – комплексні 

відносні діелектричні проникності середовищ, 1 2Z , Z   – комплексні хвильові опори 

середовищ. 

Вираз для комплексного коефіцієнту відбиття від границі розподілу 

середовищ при паралельній поляризації хвилі має наступний вигляд: 

1 0 1 02 21 2 2

1 2 2

1

1

h h
R e e

   

  

 
 

 
. 

На основі викладеного матеріалу бачимо, що коефіцієнт відбиття 

залежить від комплексної діелектричної проникності середовища. Це дає 

можливість діагностувати зміни фізичних параметрів середовищ. 
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О ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ 

ТЕРАПИИ 

Рояи Бахман, Кулиш С.Н., к.т.н. доцент; 

Олейник В.П., к.т.н. доцент 

Национальный аэрокосмический университет  

им. Н.Е. Жуковского, г.Харьков, Украина 

Современная медицинская практика широко использует радиотехни-

ческие методы и средства, основанные на использовании низкоинтенсив-

ного электромагнитного излучения (ЭМИ), организованного специальным 

образом, для профилактики и лечения заболеваний человека, а в более об-

щем случае, воздействия на живое, включая микроорганизмы, клетки и ра-

стения. При этом используются следующие определения термина низкоин-

тенсивное ЭМИ: 1) Воздействие электромагнитного излучения  на биообъ-

ект (БО) не приводит к повышению его температуры или температуры ло-

кальных участков БО на величину, более 0,1°С. Принятой в мировой прак-

тике верхней границей таких воздействий является плотность потока энер-

гии (ППЭ) в зоне облучения 100 мВт/см
2 

. 2) При облучении БО плотность 

потока энергии не превышает предельно-допустимого уровня (ПДУ). Ве-

личина ПДУ для каждой страны устанавливается законодательно и может 

изменяться в широких пределах. Например, для США и Евросоюза в мик-

роволновом диапазоне ПДУ=1 мВт/см
2
;  для Украины ПДУ=2,5 мкВт/см

2
; 

для России ПДУ = 10 мкВт/см
2
, т.е. отличия достигают 400 раз. 3) С  физи-

ческой точки зрения к низкоинтенсивным относят сигналы, соизмеримые с 

тепловой энергией электромагнитного излучения самого биообъекта. Для 

микроволнового интервала радиочастотного диапазона (0,3 – 300 ГГц) 

оценочное значение ППЭ ≈ 6 ,52 ∙10
14

∙kТо (Вт/ см
2
), где  k =  1,38∙10

-23
 

Дж/°К - постоянная Больцмана, То – абсолютная температура БО. При То 

= 300° К (комнатная температура) ППЭ ≈ 0,27 мкВт/см
2 
. 

В основе метода информационно-волновой терапии (ИВТ) принципи-

ально важными являются низкая энергия излучения, соизмеримая с энер-

гией тепловых флуктуаций, широкая полоса частот, зависимость спектра-

льной плотности от частоты и наличие дискретных полос, близких по спе-

ктру биоритмическим частотам различных иерархических уровней органи-

зма [1]. Считается, что для обеспечения необходимого биологического эф-

фекта, максимальные частоты излучения должны быть не менее 60…300 

ГГц. Источником излучения для ИВТ является искровой периодический 

разряд в симметричной коаксиальной линии, открытый конец которой на-

гружен на диэлектрическую стержневую антенну, возбуждаемую укоро-

ченным стержневым вибратором (рис. 1).  
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Рис. 1. ИВТ излучатель 

1 – металлическая трубка; 2 – центральный стержень; 3 – диэлектрические опоры, 

трансформаторы импеданса; 4 – металлические выступы, область инициализации раз-

ряда; 5 – выводы электродов; 6 – разрядная полость; 7 – диэлектрическая антенна;   8 – 

металлический корпус генератора импульсного напряжения 

Для возникновения разряда генератор формирует импульсы напряже-

ния с амплитудой 5…10 кВ, длительностью около 1 мкс и частотой повто-

рения 40+5 Гц  [1]. Расчетная оценка энергетических параметров излуче-

ния проводилась по модели возбуждения диэлектрической стержневой ан-

тенны миллиметрового диапазона периодическим прямоугольным импуль-

сным током разряда. На биологически значимых частотах 60…70 ГГц, 

ППЭ ~ 10
-15

 Вт/см
2
, а спектральная плотность мощности излучения ~ 10

-25
 

Вт/(см
2
·Гц). Данная оценка характеризует линейчатую (детерминирован-

ную) компоненту излучения непосредственно в ближней зоне антенны. 

Следует отметить, что в ближней зоне энергия воздействия убывает обрат-

но пропорционально расстоянию до биообъекта. Это позволяет процедур-

но регулировать уровень действующего фактора в широких пределах. 

Экспериментально проведены измерения спектральной плотности 

шумов излучателя на частоте 10 ГГц (λ=3 см). Метод измерений – замеще-

ние, измерительный прибор – приемник П5-34 (8,24 – 12,05 ГГц). В качес-

тве источника шума при замещении использована лампа ГШ 2, имеющая в 

диапазоне длин волн 2,4…4 см спектральную плотность шума 65кТ0. Ре-

зультат сравнения - соответствует расчету. 

Таким образом, показано, что, энергетическое действие на БО техни-

ческих средств ИВТ существенно ниже принятых критериев.  
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УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ 

СИГНАЛОВ НА БАЗЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ LabVIEW 

Савочкин А.А. , к.т.н. доцент; Слободенюк  А.А. 

Севастопольский национальный технический университет Украины 

«СевНТУ», г. Севастополь, Украина 

Целью данной работы является создание прибора для радиотехничес-

кой лаборатории, который позволил бы определять параметры двухкана-

льного источника гармонических сигналов. При этом сигналы подаются на 

линейный вход звуковой карты персонального компьютера (ПК). Данный 

прибор должен проводить измерение частоты и амплитуды гармоническо-

го сигнала, а также определять сдвиг фаз двух таких сигналов относитель-

но друг-друга. 

Рассматриваемый прибор был реализован в среде программирования 

LabVIEW с помощью специальных модулей (виртуальных приборов). На 

рис. 1 изображена графико-модульная схема разработанного прибора, 

выполненная в среде программы. 

2

3
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6

7
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1

 

Рис. 1. Мнемограмма реализованного прибора 

Программная реализация данного устройства была выполнена на 

основе модулей Acquire Sound и Extract Single Tone Information, а также 

последовательностей простейших математических операций. 

На рис. 1 использованы следующие обозначения графических элемен-

тов: 

1 — виртуальный графический индикатор, который позволяет опреде-

лить заданные пользователем числовые данные. Этот индикатор, также 

отображается на лицевой панели прибора, где и происходит ввод пользо-

вателем данных; 
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2 — Acquire Sound, который выполнен в виде виртуального прибора 

предназначенного для сбора данных с линейного входа звуковой карты пе-

рсонального компьютера. Имеет возможность сбора аналоговых данных с 

двух каналов (левого и правого) [1, 2]; 

3 — виртуальный прибор, позволяющий производить построения 

графиков полученных данных (осциллограмм) на лицевой панели; 

4 — Split Signals Function выполнен в виде функции, позволяющей ра-

зделить комбинированный сигнал на отдельные составляющие или дубли-

ровать его. В данном случае применяется для разделения сигнала на левый 

и правый каналы; 

5 — Extract Single Tone Information, который реализован в виде моду-

ля, производящего вычисление сдвига фазы сигнала; 

6 — набор простейших алгебраических действий (включая булеву ал-

гебру), позволяющий производить калибровку полученных значений сдви-

га фазы для области значений от –180 до +180; 

7 — простейший графический переключатель, имеющий два положе-

ния: «0» и «1» [2]; 

8 — циклы простейших алгебраических действий, при включении ко-

торых производиться округление полученных результатов.  

На рис. 2 показан внешний вид лицевой панели разработанного уст-

ройства при подаче на его вход гармонических сигналов от измерительно-

го генератора частотой 1 кГц при сдвиге фаз 47. 

 

Рис. 2. Лицевая панель разработанного устройства 
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Існує достатньо велика кількість методів вимірювання магнетних вла-

стивостей слабомагнетних металів і стопів, кожен з яких має низку переваг 

і недоліків [1]. Для вимірювання магнетної сприйнятливості, яка має висо-

ку інформативність при проведенні досліджень структурного стану матері-

алів, широко використовують метод Фарадея. Досліджуваний зразок при 

цьому розміщують у зоні постійного градієнта магнетного поля і вимірю-

ють силу, яка діє на зразок. Маятникові магнітні терези відрізняються тим, 

що зразок при його взаємодії з градієнтом магнетного поля електромагніту 

переміщується в горизонтальному напрямку. Особливістю таких установок 

є спосіб реєстрації величини відхилення від нульового положення зразка, 

наприклад, магнетометричні терези з уніполярно-астатичною системою і 

механіко-магнетним зачепленням призми [2] та з фотоелектричною реєст-

рацією нульового положення [3]. Однак зміна величини магнетного поля, 

що діє на зразок, реєстрація нульового положення і електромагнетне врів-

новаження здійснювалось вручну. Тому актуальною є розробка і застосу-

вання автоматизованої системи управління експериментом з наступною 

реєстрацією вимірювань в електронному вигляді. Це дозволить суттєво 

зменшити час дослідження та запобігти похибкам, зумовленим «людсь-

ким» фактором. 

Пропонується блок-схема розробленої автоматизованої установки для 

вимірювання магнетної сприйнятливості, яку наведено на рис. 1. 

В основі установки лежить мікропроцесорна система, що базується на 

восьмирозрядних мікроконтролерах фірми ATMEL. Мікропроцесорна сис-

тема забезпечує автоматичну зміну струму обмотки силового магніту, під-

бір струму обмотки електромагніту для компенсації зміщення зразка від 

положення рівноваги та передачу цих значень на комп’ютер. Силовий еле-

 

Рис.1. Блок-схема установки для автоматичного управління процесом вимірювання 

магнетної сприйнятливості 
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ктромагніт живиться від спеціально розробленого високостабілізованого 

джерела струму і дозволяє створювати в щілині для зразків напруженість 

магнетного поля до 8 10
5
 А/м. Величина струму силового магніту задається 

мікропроцесорною системою через задання 12-бітного цифрового коду. 

При точності перетворення ЦАП ± 1 LSB точність задання струму знахо-

диться на рівні ±0,024%. 

Алгоритм роботи установки забезпечує автоматичну зміну струму си-

лового електромагніту через задання цифрового коду ЦАП. Під дією маг-

нетного поля зразок, в залежності від його магнетних властивостей, втягу-

ється або виштовхується із щілини магніту. Роль датчика зміщення зразка 

виконує осердя котушки індуктивності, яке закріплене на рухомому стри-

жні. Положення зразка мікропроцесорна система визначає автоматично - за 

зміною частоти генератора, пов’язаного із рухомим стрижнем. Чутливість 

датчика складає 250 Гц/мкм. У залежності від величини і знаку зміни час-

тоти мікроконтролер формує на відповідних виходах: сигнал для встанов-

лення необхідної полярності напруги та широтно-імпульсний сигнал ШІМ 

(8 КГц) для задання величини напруги для компенсуючої котушки. При 

досягненні положення рівноваги зразку мікропроцесорна система виконує 

посилку даних на персональний комп’ютер, де відбувається запис даних у 

текстовий файл. 

Створена установка дозволяє автоматично отримувати текстовий файл 

з даними щодо величин струмів силових магнітів та струму системи ком-

пенсації переміщення зразка. На підставі аналізу експериментальної уста-

новки можна зазначити, що запропонована конструкція дозволяє замінити 

вузол передачі постійного руху (наприклад, механіко-магнітне зачеплення) 

на безконтактний ВЧ перетворювач та суттєво спростити процес отриман-

ня експериментальної залежності струму компенсації котушки від струму 

електромагніту, необхідної для розрахунку магнітної сприйнятливості. Ав-

томатизована установка була апробована на еталонних зразках (сіль Мора, 

криця Гадфільда та ін.) та використана для дослідження аустенітних хро-

монікелевих та високомарганцевистих  криць [4]. 
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Існує декілька структурних схем побудови вторинних перетворювачів 

механічних величин (ПМВ) на поверхневих хвилях (ПАХ). Це перетворю-

вачі з частотним вихідним сигналом та диференціальні перетворювачі (ча-

стотний, перетворювач, що працює в режимі відношення частот та перет-

ворювач без початкового розносу частот), які достатньо описані в літера-

турі, наприклад [1-3]. Вони мають різні точнісні характеристики, які зале-

жать від структури перетворювача та їх конструктивних особливостей, та 

спільні недоліки – наявність двох ПАХ генераторів, технологічні проблеми 

при виготовленні чутливого елементу (ЧЕ), особливо консольного типу, 

температурну залежність базової вихідної частоти. Структура ПМВ та ме-

тоди покращення їх характеристик розглядаються в доповіді. 

Найкращі метрологічні характеристики (малий дрейф базової частоти 

за рахунок почергового ввімкненні ПАХ генераторів та нульову темпера-

турну похибку при відсутності дії вимірюваного параметру) має диферен-

ціальний перетворювач без початкового розносу частот [2]. При дії вимі-

рюваного параметру X  та зміні температури T  виникає девіація базової 

частоти, яка залежить від значення X , максимальне величина якої буде 

)(2)( 2121 XXTkffTkf TXXTT  , 

де Tf  - зміна частоти за рахунок T , Tk  - коефіцієнт температурної 

чутливості матеріалу ЧЕ, 1Xf  та 2Xf  - частоти першого та другого генера-

торів при зміні вимірюваного параметру в діапазоні )( 21 XX  . 

Для зменшення впливу цього явища на характеристики ПМВ пропо-

нується побудувати їх за замкненою компенсаційною схемою, яка буде пі-

дтримувати нульове значення базової частоти 0f . Інформацію про ви-

мірюваний параметр необхідно знімати з кола зворотного зв’язку системи 

автопідстройки базової частоти. Структурна схема компенсаційного ПМВ 

з електричним управлінням частотою на прикладі барометричного вимі-

рювача тиску приведена на рис.1. На ньому: 1 – п’єзоелектрична мембрана, 

2, 3, 4 – зустрічно-штиреві перетворювачі (ЗШП) ЛЗ на ПАХ, 5 – високо-

частотний підсилювач (ВЧП), 6 – фазовий модулятор (варікап підстройки 

частоти), 7 – фазовий детектор, 8 – АЦП, 9 – мікроконтролер обробки ви-

хідного сигналу. 
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Такий ПМВ в своєму складі має лише один ПАХ генератор, що повні-

стю вирішує питання пов’язане з взаємною синхронізацією та дозволяє 

значно зменшити нелінійність характеристики градуювання, які виникають 

в диференціальних із-за роботи ПАХ генераторів на близьких частотах. 

ЛЗ на ПАХ складається з 

трьох ЗШП виготовлених на по-

верхні мембрани 1, два з яких (2 

та 3) розміщені в деформуємій 

зоні мембрани та використову-

ються в генераторі, та один (4) 

розміщений в недеформуємій 

зоні. Він використовується в 

схемі фазового детектора 7. 

Недоліком схеми є відсут-

ність врахування нелінійності 

пружних характеристик ЧЕ. 

Для зменшення впливу нелінійності пружних характеристик необхід-

но механічно повертати ЧЕ в початкове положення. Це може бути зробле-

не за допомогою електромагнітного чи п’єзоелектричного компенсатора 

(зовнішніх електромагніту чи п’єзоелектричного мікропереміщувача). Од-

нак їх конструкція потребує подальшої розробки. 

Радіоелементною базою при виготовленні ПМВ, можуть бути мікрос-

хеми типу ADL5561 (високочастотній підсилювач в складі ПАХ генерато-

ра) та TDA7021 (фазовий детектор системи автопідстройки частоти). Така 

елементна база нормально працює на частотах до 110 МГц і обмежена час-

тотним діапазоном мікросхеми TDA7021. АЦП та мікроконтролер можуть 

бути будь-якого типу, наприклад серії РІС24Н. 

Таким чином розроблена структурна схема перетворювача на поверх-

невих акустичних хвилях компенсаційного типу, елементна база та техніч-

ні рішення, які запропоновані для подальшого використання, дозволять 

створити ПМВ з високими метрологічними характеристиками. 
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Рис.1. Структурна схема компенсаційного 

ПМВ на ПАХ 
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ПОСТРАЖДАЛИХ З ПЕРЕЛОМАМИ ТА ПОШКОДЖЕННЯМИ 

КІСТОК ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

Шайко-Шайковський О.Г
1
., д.т.н., професор;  

Олексюк І.С
2
., к.мед.н., доцент; Білик С.В

2
., к.мед.н. 

1
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича,  

2
Буковинський державний медичний університет 

 м. Чернівці, Україна 

Лікування переломів та пошкоджень довгих кісток опорно-рухового 

апарату, повернення постраждалих до активного способу життя, продукти-

вної виробничої та творчої діяльності залишається в наш час важливою та 

актуальною задачею не тільки лише в медичному аспекті, але також й в 

соціально-економічному плані. 

Проте, сучасний побутовий, вуличний та виробничий травматизм ха-

рактеризуються важкими ушкодженнями, політравмою, погіршенням пси-

хологічного фону, зниженням імунітету тощо. Лікування травматизму,  

пошкоджень опорно-рухового апарату людини вимагає нових підходів, 

створення сучасних медичних технологій, що нерозривно пов’язано із роз-

робкою відповідного технічного, інженерного забезпечення, наявністю ві-

дповідних засобів та методів, біомеханічного обгрунтування. Висока пи-

тома вага пошкоджень довгих кісток зафіксована великою кількістю дослі-

дників[1]. 

Серед загальної кількості переломів кісток за даними[2] 53% - пере-

ломи великогомілкової кістки, 8,8% - стегнової, причому у 72,3% випадків 

для лікування застосовується заглибний остеосинтез. 

В 20% випадків пошкоджень за даними ЦІТО ім. М.М. Пріорова необ-

хідні нові організаційні та лікувально-профілактичні рішеня. При лікуванні 

відкритих переломів довгих кісток 51% лікується консервативно, 49; - хі-

рургічним шляхом. Для закритих переломів це співвідношення складає 

89% та 11% відповідно. У 22% випадків остеосинтез не був стабільним по 

причині недосконалості заглибних фіксаторів. 

Арсенал сучасних видів фіксуючих конструкцій характеризується до-

сить широкою різноманітністю. Це - й накісткові фіксатори та системи, че-

резкісткові конструкції, інтрамедулярні фіксатори. За допомогою таких те-

хнічних систем у відповідності з типом та видом пошкоджень створюється 

статичний або динамічний остеосинтез, стало можливим створювати дете-

нзійні види остеосинтезу (осколкові, багатоосколкові та розтрощені пере-

ломи). 

 В наш час основними технічними засобами остеосинтезу є: металеві 
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штифти, спиці, гвинти, пластини, скоби, дріт, компресійно-дистракційні 

спицеві та компресійно-дистракційні стрижневі апарати, фіксатори полі-

мерні, керамічні, з кістки, з термопластичною пам’яттю, з електретним по-

криттям, клеї, фіксатори, які саморозсмоктуються тощо. 

 Встановлення фіксуючих конструкцій для створення інтрамедулярно-

го заглибного остеосинтезу пов’язано із застосуванням ЕОПів (електрон-

но-оптичних перетворювачів), які дозволяють фіксувати рентгенівське зо-

браження на екрані монітора, що допомагає лікарю правильно вставляти 

фіксатор у кістковомозкову порожнину. Ця процедура в значній степені 

пов’язана із отриманням лікарями та хворим певної дози шкідливого ви-

промінювання. Крім того, ЕОПи залишаються недоступними для більшості 

районних лікарень, їх використання можливе лише у великих міських та 

обласних лікарнях[3,4]. 

Цей недолік можливо усунути застосуванням механічних навігаційних 

пристроїв, які дозволяють досить точно встановлювати фіксатори, блоку-

ючі та фіксуючі елементи, обійтись без застосування ЕОПів. Низка таких 

пристоїв розроблена, авторами та використовується в лікувальних закладах 

м. Чернівці[5,6]. Успішне тривале використання  механічних навігаційних 

пристроїв підтвердило їх ефективність та придатність у травматологічній 

практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО РОЗСІЮВАННЯ  

Т-МАТРИЧНИМ МЕТОДОМ 

Богомолов М.Ф., к.т.н., доцент; Шатило О.О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Одним з найбільш універсальних та ефективних  комп'ютерних мето-

дів розрахунку електромагнітного розсіювання на основі чисельного 

розв’язку макроскопічних рівнянь Максвелла є  Т-матричний метод [1]. 

Цей метод можна застосовувати як до одиничних, так і групових розсіюю-

чих об'єктів. У першому випадку розрахунок Т матриці здійснюється за 

допомогою  методу розширеної граничної умови [3], у другому - за допо-

могою методу суперпозиції, що безпосередньо випливає з рівнянь Фолді-

Лакса [1]. 

Розсіювання плоскої електромагнітної хвилі довільним скінченним 

об’єктом можна представити системою рівнянь: 
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Розкладаючи падаюче і розсіяне поля в ряди за  векторними сферич-

ними хвильовим функціями, можна отримати наступні розв’язки: 
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де r  - радіус найменшої описаної сфери розсіючого об’єкта з 

центром на початку лабораторної системи координат.  

Функції mnRgM  і mnRgN  в розкладі (1.2) є регулярними у початку ко-

ординат, тоді як використання функцій mnM  і mnN  в розкладі (1.3) забезпе-

чує виконання радіаційної умови для розсіяного поля на нескінченності.  

Завдяки лінійності рівнянь Максвелла коефіцієнти розкладу розсія-

ного поля pmn і qmn повинні лінійно залежати від коефіцієнтів падаючої 

плоскої хвилі amn і bmn. Ця лінійна залежність записується у вигляді матри-

ці переходу, або Т-матриці: 
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Або у матричному вигляді:  
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Формула (1.6) є основою Т-матричного методу. Його фундаменталь-

ною особливістю є те, що Т-матриця залежить тільки від фізичних та гео-

метричних характеристик розсіюючого об'єкта (таких як показник залом-

лення, розмір по відношенню до довжини хвилі світла та ін.) і зовсім не за-

лежить від напрямків поширення і поляризації падаючого та розсіяного 

полів. Це означає, що одна і та ж Т-матриця може бути використана при 

розрахунках для будь-якого напрямку розповсюдження і для будь-якої по-

ляризації падаючої плоскої хвилі. 

В загальному випадку розмір Т-матриці в (1.6)  нескінченний, однак 

на практиці його доводиться обмежувати. Тому при комп'ютерному розра-

хунку на основі  Т-матричного методу необхідно перевіряти збіжність ре-

зультату з покроковим збільшенням розміру матриці. 

Т-матричний метод є безпосереднім узагальненням стандартної тео-

рії Мі на випадок несферичних частинок. 

 Застосування Т-матричного методу в лазерній діагностиці дозволяє 

підвищити її ефективність за рахунок високої швидкодії і точності чисель-

ного аналізу процесів пружного розсіювання лазерних променів в біологі-

чних об’єктах для дослідження бактерій, елементів крові, тканин ока, та 

інших біологічних частинок з врахуванням їх форми, мікроструктури, по-

лідисперсності. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕФЕЛОМЕТРІВ ДЛЯ СИСТЕМ 

ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ КРОВІ 

Ющенко О.І. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Нефелометрія - метод кількісного аналізу, що базується 

на вимірюванні інтенсивності світлового потоку, розсіяного диспергова-

ними частинками під певним кутом (напр. 90
°
). При нефелометричних дос-

лідженнях вимірюють інтенсивність світла, що розсіюється в напрямку, 

перпендикулярному до напрямку первинного пучка. Інтенсивність світло-

вого потоку, що розсіюється невеликими твердими частками суспензії, 

описана у рівнянні Релея: 
2
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де I  та 

0I  — інтенсивність світла, що розсіюється і падає відповідно; 

F  - функція, що залежить від показника заломлення частинок у розчині; 

N  - загальна кількість частинок у суспензії; V  - об’єм частинки; 

λ - довжина хвилі світла, що падає; r - відстань до спостерігача;   - кут 

між напрямком світла, що падає і розсіюється. 

Методи поляризаційної нефелометрії використовуються для дослі-

дження формених елементів крові (ФЕК) - еритроцитів, лейкоцитів і тром-

боцитів. Нормальний еритроцит в плазмі має форму двояковвігнутого дис-

ка діаметром 7,1 мкм, товщиною в центрі 0,9-1,2 мкм і по краю 1,7 - 

2,4мкм. Дійсна частина показника заломлення щодо плазми n = 1,041 - 

1,067 (λ= 600 нм), уявна частина показника заломлення змінюється в ме-

жах 10-2-10-5 (λ = 350-1000 нм). Лейкоцити мають форму сфер діаметрами 

8-22 мкм, а тромбоцити - тонких дисків діаметрами 2-4 мкм. Оптичні па-

раметри тромбоцитів і лейкоцитів мало вивчені, проте їх відносять до сла-

бкопоглиниючих м'яких часток (для областей довжин хвиль 600 нм). 

У роботі на підставі дослідження кутової структури ненульових компо-

нентів магнітнорезонансною спектроскопією (МРС) описана методика ви-

значення дійсної частини показника заломлення ФЕК. Відзначається, що 

описана методика придатна як для гама, так і нормального розподілів час-

тинок полідисперсних середовищ, причому не потрібні дані про концент-

рацію частинок, а необхідним є лише дотримання умови одноразового роз-

сіювання. Методика визначення дійсної частини показника заломлення n 

зводиться до визначення кута розсіювання, при якому елемент МРС в діа-

пазоні 80-120° дорівнює нулю, далі по номограмам, визначається показник 

заломлення n (якщо n лежить в діапазоні 1,02 -1,07). Якщо ж елемент не 
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дорівнює нулю в діапазоні кутів (80-120) °, то, значить, λ> 1,07, і необхідно 

визначити кут розсіювання. 
 

Вузький пучок світла, 

спрямований від сильного 

джерела світла (наприклад, 

ртутної лампи надвисокого 

тиску) на еталон каламут- 

ності і кювету з досліджува-

льним розчином. З малюнка 

видно, що пучок монохрома-

тичного світла генерується 

джерелом в досліджувальну 

область, а вже відбиті від 

стінок та різних формених 

елементів хвилі різної дов-

жини потрапляють на детектор (приймач). Таким чином, провівши такий 

дослід, ми зможемо оцінити склад крові та дати оцінку (діагноз) її стану.  

Переваги нефелометрії - відносна простота і швидкість процедури, а 

також можливість її автоматизації. Але цей метод пред'являє особливі ви-

моги до якості антисироватки Для того щоб нефелометр давав дійсно точні 

результати, необхідно дотримуватися ряду умов. Насамперед, це: чистота 

посудин, на яких не повинно залишатися слідів пальців або порошинок; 

розчини не повинні містити ніяких часток крім частинок шуканої речови-

ни; великі помилки можуть викликати потрапляння, при фільтруванні роз-

чинів та реактивів волокна, фільтрувального паперу; необхідно перекона-

тися в рівномірності освітлення обох пробірок, для чого розміщують в 

обидві посудини одну і ту ж каламутну рідину і переконуються, що при 

однаковій ширині щілини на обох сторонах яскравість двох полів зору в 

приладі однакова. Якщо цього немає, то пересувають джерело світла, поки  

не досягнуть ідентичності показів однакових речовин в обох посудинах. 

При зміні порівнюваних розчинів місцями, співвідношення ширини щілин 

при однаковій яскравості повинне залишатися постійним.  
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Рис 1. Схема виявлення та оцінки формених  

елементів крові 
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Розвиток електронної техніки мм-діапазону довжин хвиль та широке її 

впровадження в різні галузі науки і техніки часто пов’язано з використан-

ням низькоінтенсивних сигналів, рівень яких значно менший Pс < 1·10
–6

 Вт 

для монохроматичних та Sc < 1·10
-12

 Вт/Гц шумових сигналів [1]. Тому в 

багатьох випадках виникає необхідність вимірювання їх потужності із за-

стосуванням нестандартної апаратури. 

В повній мірі це стосується нових напрямків у біології та медицині, 

зокрема, лікувальних технологій, основаних на впливі надзвичайно слаб-

ких сигналів на організм людини [2]. Дослідження, проведені різними ав-

торами, показують, що забезпечити метрологічне супроводження біомеди-

чної апаратури, що при цьому використовується, можна із застосуванням 

радіометричних систем (РС) модуляційного типу, які мають високу чутли-

вість та стабільність. 

Структурна схема високочутливої модуляційної РС прямого перетво-

рення (рис. 1) включає в себе приймальну антену – Х1, модулятор – S1, ек-

вівалент антени – Re , ВЧ-підсилювач – А1, квадратичний детектор – U1, 

підсилювач частоти модуляції – А2, синхронний детектор – U2, фільтр 

НЧ – Z1, індикатор РА1 та джерело сигналу – Gx. 

Вихідна напруга наведеної РС описується виразом [2]: 
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де K  – сумарний коефіцієнт перетворення радіометричного каналу, kU – 

напруга частоти комутації, 2
WU  – дисперсія шумового сигналу на виході. 

У мм-діапазоні РС модуляційного типу має поріг чутливості на рівні 

10
–15

-10
–14

 Вт. Така система дозволяє вимірювати потужності слабких сиг-

налів декількома варіантами. 

В першому варіанті вимірювання можна проводити з використанням 

 
Рис. 1. Схема модуляційного вимірювача прямого перетворення 
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стандартної апаратури та методу заміщення. Спочатку на вхід системи під-

ключають джерело слабкого сигналу Gx та фіксують показання індикатора 

РА1. Потім на виході стандартного генератора монохроматичних сигналів 

виставляють мінімально можливе значення вихідної потужності і підклю-

чають генератор до входу РС через поляризаційний атенюатор, за допомо-

гою якого досягають попереднє значення індикатора РС. 

Сумарна похибка вимірювань потужності слабких сигналів за такою 

схемою може складати 30 ÷ 35 %, що, як правило, не задовольняє потребам 

біомедичних застосувань. 

Другий варіант вимірювання передбачає наявність еталонного джере-

ла потужності мм-діапазону. Таким джерелом може слугувати, наприклад, 

тепловий генератор шуму (ГШ). Спектральна щільність його вихідної по-

тужності визначається відомим співвідношенням і залежить в основному 

від температури робочого тіла, яку можна досить точно визначити. 

Для забезпечення вимірювання за такою схемою був розроблений ге-

нератор еталонного шуму на діапазон частоти 37÷78 ГГц. В якості джерела 

випромінювання використовується узгоджене навантаження, що підігріва-

ється. Вихідна потужність генератора регулюється зміною температури. 

Коефіцієнт стоячої хвилі виходу генератора не перевищують 1,2. 

Розподіл випадкової скла-

дової похибки вимірювань (се-

редньоквадратичного відхилен-

ня) на частоті 38 ГГц за різних 

рівнів вхідних сигналів (10
–14

-

4·10
–13

 Вт) показано на рис. 2. 

Видно, що похибка вимірювань 

значно зростає поблизу порогу 

чутливості РС (1·10
– 14

 Вт). Вза-

галі, її значення при викорис-

танні ГШ не перевищує 10% і в 

основному визначається похиб-

кою неузгодження при підклю-

ченні джерел випромінювань. 

Таким чином, похибка вимірювання в другому варіанті значно змен-

шується, однак, його реалізація вимагає наявності атестованого джерела 

потужності мм-діапазону. 
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Рис.2. Залежність СКВ від потужності  

вхідного сигналу 
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АМПЛІТУДНА І ФАЗОВА ПУЛЬСОВА СПЕКТРОМЕТРІЯ  
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СТАНУ ЛЮДИНИ 
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В умовах індустріально розвиненого суспільства характерно поши-

рення багатьох захворювань, і насамперед – гіпертонічної хвороби та іше-

мічного захворювання серця.  

Смертність від ішемічної хвороби серця значно зростає, помітно її 

омолодження. Тому виправданим є бажання виконувати заходи профілак-

тики захворювань якомога раніше. Це передбачає необхідність розробки 

нових методів і сучасних радіоелектронних засобів для проведення моні-

торингових і скринінгових обстежень населення з метою виявлення не лише 

стану „хвороби”, а й проявів відхилень від нормального стану на ранніх 

стадіях (в стані "передхвороби"), та відстеження стану „здоров'я”.  

Поширеним напрямком функціональної діагностики стану серцево-

судинної системи (ССС) і інших органів і систем людини є аналіз ампліту-

дно-часових (контурних) параметрів пульсових хвиль, зареєстрованих ме-

тодами сфігмографії і плетизмографії.  

Нові можливості і перспективи щодо діагностики з’являються при ви-

значенні амплітудних і фазових спектральних параметрів пульсової хвилі. 

Виходячи з цього, були розроблені нові фотоплетизмографічні засоби ба-

гатоканальної реєстрації пульсових сигналів, досліджені та верифіковані 

нові напрямки пульсової спектральної діагностики.  

1. Швидке визначення стану серця, судин і вегетативної нервової 

системи за амплітудним спектром (АС) коротких реалізацій  пульсово-

го сигналу. У цьому разі використовується інформація, що міститься в ам-

плітудному спектрі відносно невеликих за тривалістю („коротких”, до 10 

секунд) реалізацій квазіперіодичного сигналу пульсової хвилі, зареєстро-

ваних як з центральних артерій, так і на периферії.  

Встановлено, що за проявом окремих спектральних складових, ступе-

нем і характером розмитості спектра можна визначати рівень і характер 

аритмії, вплив дихальної і барорефлекторної хвиль, тобто є можливість 

спостереження за станом вегетативного гомеостазу (стану стресу).  

Відсутність визначеності в спектрі гармонік, аномально значні рівні, 

або відсутність компонентів низькочастотної частини спектра (в околі ну-

льової частоти) свідчать про аномальний стан ССС, тобто наявність стану 

передхвороби чи хвороби. Якісно характер спектра і його динаміка дозво-

ляють в реальному масштабі часу визначати і відслідковувати напруже-
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ність вегетативної нервової системи (ВНС). Слідкуючи за рівнями та змі-

ною співвідношень амплітуд гармонік, можна спостерігати за станом сер-

цевого та судинного компонентів системи гемодинаміки. 

З використанням параметрів АС коротких реалізацій сигналу пульсо-

вої хвилі були проведені дослідження за такими напрямками. 

1.1. Спектральна оцінка індивідуальних особливостей стану гемо-

динаміки. Ці особливості досліджено на прикладах відмінності і динаміки 

спектрів для людей різних вікових груп, тесту на куріння, холодової і ор-

тостатичної проб тощо.  

1.2. Спектральна оцінка впливу різновидів післяопераційного знебо-

лення на функціональну активність ВНС. Важливим завданням післяо-

пераційного лікування хворих є ефективне усунення болі. Тому динаміч-

ний контроль стану ВНС і якості адекватного знеболення під час операції 

та в післяопераційному періоді набуває особливого значення. У цьому разі 

оцінювалась інформативність АС с точки зору можливості визначення 

нейровегетативної регуляції діяльності органів системи кровообігу у піс-

ляопераційному періоді. Для цього було досліджено залежність параметрів 

АС пульсової хвилі до і після введення різних знеболюючих фармпрепара-

тів – морфіну, кетанову та анальгіну у середніх терапевтичних дозах.  

Результати досліджень та їх діагностична інтерпретація показують ви-

соку залежність параметрів АС від функціональної активності структур 

ВНС, які регулюють роботу органів системи кровообігу і змінюють режим 

регуляції під впливом дії фармпрепаратів. Причому встановлена більш ви-

сока чутливість показників АС порівняно з традиційними методами визна-

чення стану стресу за частотою серцевих скорочень, артеріальним тиском 

та суб'єктивними показниками за анамнезом.  

2. Проаналізовано, розроблено і верифіковано основи визначення ста-

ну ССС і ВНС за методом фазової пульсової спектрометрії. Запропоно-

вано методики одержання фазового спектра (ФС) квазістаціонарного пуль-

сового сигналу на основі визначення: а) спектральних компонентів за ана-

лізом максимумів обвідної АС віконних реалізацій пульсового сигналу; 

б) окремих періодів при сплайновій інтерполяції пульсового сигналу.  

Оцінка діагностичної чутливості стану гемодинаміки одержана при 

аналізі нелінійної складової ФС. Також щоб знизити залежність значення 

фаз гармонік від частоти серцевих скорочень запропоновано використову-

вати новий для гемодинаміки часовий параметр τr ФС. Він має розмірність 

часу і визначається аналогічно груповому (τrГ) або фазовому (τrФ) часу запі-

знювання як τr = ∆φr/∆ωr, де ∆φr – приріст фазового спектра на ділянці час-

тотного діапазону ∆ωr.  

Отримано залежності рівнів і змін параметрів τrФ на різних гармоніках 

частоти серцевих скорочень і їх часову динаміку. Вони характеризують 

перехідні процеси у системі гемодинаміки в різних ділянках частотного ді-
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апазону, а також ступінь визначеності і характер аритмії, що віддзеркалю-

ється на рівнях відхилення і характері варіабельності характеристик τr. Рі-

вень τr характеризує крутість фазочастотної характеристики судинної сис-

теми і значення її характеристичної частоти.  

Отримані приклади різновидів часової динаміки параметрів τr (фрак-

тали спектрів) різних людей у спокійному стані і під час різноманітних те-

стових впливів. Вони характеризують можливості визначення різновидів 

(кластерів) станів напруженості ВНС і ССС, нормальний стан чи аномаль-

ність судинної системи. 

3. Запропоновано і верифіковано новий метод просторової кореля-

ційно-спектральної осцилометрії, який забезпечує можливість вимірю-

вання параметрів артеріального тиску в умовах завад і артефактів підви-

щеного рівня, коли інші методи вимірювань є непрацездатними.  
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Секція 4 

 Проблеми електродинаміки 
 

РЕЗОНАНСНЫЕ СИСТЕМЫ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО 

ДИАПАЗОНА 

 

Родионова В. Н.,к.ф.-м.н., вед.научный сотрудник; 

Карпович В. А. – к.ф.-м.н.;  Танана О.В.
2
 -  преподаватель 

1
НИУ «Институт ядерных проблем» Белорусского гос. университета 

2
Полоцкий государственный университет 

Белоруссия 

 

 В настоящее время интенсивно развивается СВЧ- техника в деци-

метровом и сантиметровом диапазонах длин волн и ускоренно осваивают-

ся миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны. Это связано с расши-

ряющимися возможностями радиолокационной, радионавигационной, 

связной аппаратуры, систем наведения и управления, которые могут быть 

реализованы только в этих диапазонах (разрешающая способность обна-

ружения и поражения цели, помехозащищенность, быстродействие) [1]. 

В области микроволновой техники нами проектируются приборы и 

компоненты с требуемыми параметрами. Разработаны такие микроволно-

вые компоненты, как резонаторы, детекторы, смесители, генераторы, атте-

нюаторы, направленные ответвители и другие не только в сантиметровом 

и миллиметровом, но и в субмиллиметровом диапазонах длин волн. 

Особое место среди СВЧ- элементов всегда занимали высокодобротные 

СВЧ- резонаторы, используемые для стабилизации частоты генераторов, в 

качестве волномеров, фильтров, при измерении спектральных и флуктуа-

ционных характеристик сигналов, физических параметров материалов. В 

СВЧ- диапазоне широко применяются различные типы резонаторов: коак-

сиальные, цилиндрические, открытые и т.д. [2-4]. Они осуществляют 

накопление энергии электромагнитного поля в некотором ограниченном 

объеме пространства, частотную селекцию, стабилизацию частоты генера-

торов и т. д. Основные требования, обычно предъявляемые к резонаторам: 

высокая собственная добротность, широкий диапазон перестройки (при от-

сутствии мешающих и вырожденных типов колебаний), возможность со-

гласования со стандартными волноводами в диапазоне перестройки без 

подрегулировки элемента связи в процессе перестройки [7]. На основе вы-

полненных теоретических исследований разработан универсальный ком-

плект широкодиапазонных измерительных резонаторов в диапазоне частот 

0,6 - 180 ГГц [5]. Основные технические характеристики этого комплекта 

приведены в табл. 1. На рис. 1. представлен новый тип измерительного вы-

сокодобротного широкодиапазонного резонатора – гребенчатый резонатор. 
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   Таблица 1 

Исследованные 

прин-ципы согласова-

ния многомодовых ре-

зо-наторов и стандар-

тных волноводов ис-

пользованы при разра-

ботке СВЧ- устройств, 

работаю-щих на основе 

микро-волновой техно-

логии нагрева.  
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Рис. 1. Высокодобротный 

гребенчатый резонатор 

Модель Частотный 

диапазон 

(ГГц) 

Тип резонатора Доброт-

ность 

(min) 

ксв  

(max) 

Вес, 

кг 

PBO101 

PBO111 

PBO121 

PBO131 

PBC501 

PBC511 

PBC521 

PBC531 

PBG531 

PBG541 

PBG551 

PBC311 

PBC321 

PBC331 

PBC371 

PBC401 

PBC411 

PBC421 

PBC451 

PBC061 

PBC461 

PBC481 

PBC071 

PBC241 

PBC251 

32,00-53,57 

53,57-78,33 

78,33-118,1 

118,1-178,4 

17,44-21,60 

21,60-25.95 

25,95-32,00 

32,00-37,50 

32,00-37,50 

37,50-47,00 

47,00-53,57 

2,00-3,00 

3,00-4,00 

4,00-5,20 

4,90-5,64 

5,64-7,20 

6,93-8,15 

7,60-9,80 

9,40-12,05 

8,15-12,05 

12,05-15,40 

15,40-17,44 

12,05-17,44 

0,60-1,20 

1,07-2,14 

открытый 

 

 

цилиндрический 

 

 

гребенчатый 

 

цилиндрический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неоднородный 

 

60000 

66000 

75000 

75000 

42000 

48000 

45000 

45000 

60000 

60000 

60000 

18000 

24000 

51000 

57000 

42000 

42000 

45000 

45000 

42000 

42000 

42000 

42000 

10000 

10000 

1,65 

1,70 

1,70 

1,90 

1,80 

1,90 

2,00 

2,00 

1,65 

1,65 

1,60 

1,60 

1,60 

1,60 

1,60 

1,60 

1,60 

1,50 

1,80 

1,60 

1,95 

1,95 

1,80 

1,20 

1,60 

5,5 

6,0 

4,1 

3,7 

2,1 

2,0 

1,7 

1,6 

4,5 

3,5 

3,3 

8,7 

13,7 

11,2 

9,5 

6,5 

5,4 

5,5 

4,5 

6,6 

3,7 

3,5 

5,1 

4,5 

3,8 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

КЛИНЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ МЕЖДУ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 

ПЛОСКОСТЯМИ, МЕТОДОМ ЧАСТИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Руда Н. А.; Прокопенко Ю. В., к.т.н. доцент;  

Поплавко Ю. М., д.ф.-м.н. профессор 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Успехи в развитии пьезоэлектрических актюаторов и микроэлектро-

механических систем вызвали интерес к разработке электромеханически 

перестраиваемых СВЧ устройств. Основное достоинство таких устройств 

состоит в низком уровне вносимых потерь и высокой добротности пере-

страиваемых устройств [1]. Моделирование электромеханически перестра-

иваемых устройств, например волноводно-диэлектрических фазовращате-

лей [2], требует решение задачи дифракции на диэлектрическом клине 

(рис.1). 

Задача дифракции решена мето-

дом частичных областей. Рассеянное 

поле в областях 1 и 2 представлялось в 

виде разложений по собственным 

функциям областей. Согласно стан-

дартной процедуре метода частичных 

областей, в плоскости z=0 вводились 

две неизвестные функции  ef y  и 

 mf y , пропорциональные y-

компонентам электрического и магни-

тного поля. Учитывая, что системы 

собственных функций областей явля-

ются ортонормированными, из условия равенства x-компонент поля в 

плоскости z=0 задача сведена к системе интегральных уравнений Фред-

гольма первого рода:  

           
0

, , , 1,2

h d

e e m m

j j jG y y f y G y y f y dy y j



         (1) 

где ядра интегральных уравнений  ,e

jG y y  и  ,m

jG y y  выражаются 

через собственные функции областей 1 и 2, а функции  j y  через пада-

ющие волны, h – толщина диэлектрика с относительной диэлектрической 

проницаемостью 1, d – толщина диэлектрика с относительной диэлектри-

ческой проницаемостью 2. 

Система (1) решена методом Галеркина. В итоге задача сведена к си-

 

Рис.1. Диэлектрический клин между 

параллельными металлическими 

плоскостями 
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стеме линейных алгебраических уравнений относительно коэффициентов 

разложения функции  ef y  и  mf y  по полным и ортогональным на от-

резке [0, h+d] системам координатных функций. Решение этой системы 

позволяет найти рассеянное поле и рассчитать многомодовую матрицу 

рассеяния. 

Сходимость метода зависит от выбора координатного и проекционно-

го базиса метода Галеркина. В случае, когда d<<h или 12 в качестве ба-

зисов использовались собственные функции областей. В более общем слу-

чае использованы ультрасферические полиномы Гегенбауэра, позволяю-

щие учесть особенность электромагнитного поля на ребре диэлектрическо-

го клина.  

Пример расчета элементов 

матрицы рассеяния для основ-

ной моды колебаний приведен 

на рис. 2. Для сравнения на 

этом же рисунке приведены ре-

зультаты расчета такой же 

структуры методами конечных 

элементов и конечных разнос-

тей во временной области. 

Как видно на рис. 2, 

наблюдается хорошее соответ-

ствие между предлагаемым ме-

тодом и методами конечных 

элементов и конечных разно-

стей во временной области. 

Вместе с тем, метод частичных 

областей приводит к системам 

линейных алгебраических 

уравнений гораздо низшего 

порядка, чем выше упомянутые методы. Поэтому вычислительная проце-

дура оказывается более эффективной и требует существенно меньших за-

трат времени для проведения расчетов. 
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Рис.2. Сравнение результатов расчета коэффи-

циента отражения S11 и коэффициента прохож-

дения S21 методами частичных областей (BEM), 

методом конечных разностей (FEM) и методом 

конечных разностей во временной области 

(FDTD) для структуры, характеризуемой пара-

метрами: 1=10, 2=1, xh=/2, d/h=0,001 
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ПАРАМЕТРИЧНЕ ЗБУДЖЕННЯ ПЛАЗМЕННИХ  

КОЛИВАНЬ В N-INSB 

 

Кишенко
1
 Я.І., Матвієнко

1
 В.В., Ситнік

2
 А.А., Самойлик

2
 О.В. 

1
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ,  
2
 Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси 

Україна 

 

Останніми роками параметричні нестійкості в плазмі твердого тіла 

являються об'єктом інтенсивних теоретичних досліджень. Оцінки показу-

ють, що при використанні потужних джерел електромагнітного ви-

промінювання оптичного і НВЧ діапазонів ці ефекти можуть спостерігати-

ся експериментально. В даній роботі розглянута параметрична нестійкість 

електронної плазми n-InSb в полі поперечної електромагнітної хвилі кру-

гової поляризації. Як відомо, в полі такої хвилі ефективна маса електрона 

не змінюється з часом, тому механізм параметричної нестійкості, в цьому 

випадку не реалізується. Як буде показано нижче, у випадку  

   0 p 02  (0 - частота хвилі накачки, p - плазменна частота) має 

місце нестійкість повздовжніх коливань плазми з частотою 0  і попе-

речних - з частотою, яка близька до 0 . Ця нестійкість обумовлена нестан-

дартністю закона  дисперсії ( )p . При    0 0 02  з'являються ще дві 

області нестійкості повздовжніх коливань плазми з частотою порядка 

 p 0  і поперечних з частотами   0 p 0 . Для цих нестійкостей не-

стандартність закона дисперсії (p)  несуттєва. Будемо виходити з рівнянь 

Максвелла та гідродинамічного рівняння руху для електронів, в кінцевому 

випадку отримаємо дисперсійне рівняння: 

         

  

             
   

     

2 2 2 22 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2
0

1 1 1

1 0

T

T n

x y k y x y

y x x y y

    

  

    (1)   

де введено такі безрозмірні величини 

0 px    
; py ck  

; 0 0 p     
; 0 pck   

; 0 0 n0v v  

; n n 0v c  
; T T 0v c  

. При 0 0   (1) отримуємо: 

2 2
1,2 Tx 1 y   

   
 

2

3 6x 1 y      
    

 
2

5,6x 1 y          (2) 

Рішення 1,2x відповідають потенціальним коливанням плазми 

      0 ,; 0; 0p x y zE E  і ,поперечним електромагнітним хвилям 
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  , 0, 0x y zE E . При 0 1  (слабкий зв'язок між хвилями) слід очікува-

ти нестійкість в області синхронізму хвиль. Із (2) видно, що синхронізм 

можливий між електромагнітними хвилями 4x і 5x  (точка синхронізму зна-

ходиться на початку координат 01 01x y 0   ), а також кожній з цих хвиль 

з поздовжніми плазмовими хвилями ( 2  ). Дисперсійне рівняння  в околі 

синхронізму хвиль 4x  і 5x  отримаємо поклавши в (1) 1; 1x y .  

   2 2 2 2 2 2 2
0 0x 1 4 2xy( ) y 1 1 4 0           , звідки 

знаходимо дійсну та уявну частини частоти, x' y( )   ; 2
0x'' y( 2 )    . 

Це відповідає поздовжнім коливанням плазми з частотою 
2

0 0 0' c k(k )    '
0 p( , )     і поперечними коливаннями плазми з 

частотами 0 '  . У випадку 0   (накачка у вигляді однорідного висо-

кочастотного електричного поля кругової поляризації) нестійкість поздов-

жніх хвиль є аперіодичною. Реально нестійкість буде мати місце, якщо її 

інкремент '' - обумовлений хвилею накачки, буде перебільшувати декре-

мент затухання, приблизно рівний ν. Прирівнюючи ''  до частоти зіткнень 

ν, отримуємо порогове значення поля хвилі накачки 
3 2

0k 0 n 0 0 pE (2m v ) e ck            

Для InS:   12 1 11 1
p 4 10 sec. , 10 sec. ,     12 1

0 10 sec. ,   

0 p16,ck 0,4  маєм 2
0kE 6 10 V sm  а це доступно в НВЧ діапа-

зоні.  

Покладаючи   12 18 10 sec.p
, 11 110 sec.  , 14 1

0 2 10 sec. , 

отримаємо 4
0 6 10kE V sm , що може бути досягнуто з використанням 

потужних лазерів на 2CO .  

Таким чином, розглянуті в роботі параметричні нестійкості повздов-

жніх та поперечних плазмових хвиль цілком доступні для експеримен-

тального виявлення. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  

НА МОЗГ ЧЕЛОВЕКА 

 

Санжаревская Д.Ю.; Репа Ф.М., к.т.н., доцент 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Механизмы биологических эффектов при воздействии электромагнит-

ного поля зависят от таких его физических характеристик как вид, напря-

жённость, градиент, направленность вектора, частота, форма и скважность 

импульса, экспозиция и локализация. Частота является важным парамет-

ром, определяемым резонансным характером взаимодействия электромаг-

нитного поля с биоритмами человека. В работе рассматриваются различ-

ные способы экранирования волн в диапазоне частот от 0 Гц до 10000 ГГц. 

На низких частотах (0,01-10000 Гц) большая составляющая - магнит-

ная, её и нужно экранировать; на средних частотах (10000 Гц - 20000 ГГц) 

экраном является  электро - замкнутый экран; на высоких частотах боль-

шая составляющая - электрическая, её и нужно экранировать. Для этого 

делается ряд пирамид, оболочка пирамиды с большой диэлектрической 

проницаемостью. Распространение электромагнитных волн вокруг плане-

ты Земля на частотах резонанса Шумана (7-8 Гц), где сигнал идёт между 2-

х сфер, Земли и ионосферы, как по волноводу. Применяется для прямого 

прослушивания и вмешательства в работу мозга человека, в том числе ка-

нала мышления, памяти, сновидений, эмоций, любых нейронных сигналов 

мозга. 

Выделяют два типа сигналов, воздействующих на функциональную 

подвижность центральной нервной системы человека противоположным 

образом: регулярные (синусоидальные) сигналы с частотой 8...9 Гц, кото-

рые приводят к уменьшению времени реакции человека на оптический 

сигнал, и иррегулярные колебания в полосе частот 2...6 Гц, которые увели-

чивают примерно на 8 % время реакции. При воздействии на человека ча-

стот выше 20 ГГц работают внутренние органы человека. Поэтому, 

настроившись в резонанс, можно управлять фактически любым органом в 

организме. При работе мозга, возникают как электрические, так и магнит-

ные поля. Наиболее сильные сигналы порождаются спонтанной ритмиче-

ской активностью мозга. С помощью энцефалографии проведена класси-

фикация этих ритмов и установлено соответствие между ними и функцио-

нальным состоянием мозга.  

Электро- и магнитоэнцефалограммы (ЭЭГ и МЭГ) могут сильно отли-

чаться: некоторые ритмы проявляются лишь в электрических исследовани-

ях, а некоторые - только в магнитных, что говорит о различных спектрах 

частот и дублировании сигналов. В альфа-ритме, т.е. колебаниях с часто-
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той 8 - 12 Гц, характерном для бодрствующего человека с закрытыми гла-

зами в спокойном состоянии, магнитные и электрические поля появляются 

синхронно (см. рис. 1), причем их амплитуды пропорциональны, т.е. субъ-

ект с большим электрическим сигналом альфа-ритма вырабатывает и 

больший магнитный сигнал. 

 
 

Рис. 1. Распределение альфа-ритмического магнитного поля вокруг головы (а) и 

проявление альфа-ритма на электро- и магнитоэнцефалограмме (б). 
 

Биотоки мозга имеют следующие выделенные частоты: альфа ритм 8-

13 Гц, бета ритм 14-30 Гц, гамма ритм более 30 Гц, тэта ритм 4-7 Гц, дель-

та ритм 1,5-3 Гц.   

Так, при исследованиях установили, что магнитные поля частотой 0,2 

Гц увеличивают время реакции человека, частотой 1 Гц - негативно сказы-

ваются на способности к обучению, а частотой 5 Гц - ухудшают вербаль-

ную память. Объясняется этот феномен тем, что слабые магнитные поля 

находятся в области частот нормальной волновой активности мозга, кото-

рые соответствуют основным физиологическим ритмам человеческого ор-

ганизма. Защититься от этих воздействий  человек может под экраном, вы-

лечиться организм может сам, но желательно ему помогать, просто восста-

навливая параметры электромагнитного поля человека до референсного 

состояния.  
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ПРЯМОКУТНИЙ ХВИЛЕВІД З ДІЕЛЕКТРИЧНО 

ЗАПОВНЕНИМИ ГОФРАМИ НА ШИРОКІЙ СТІНЦІ 

 

Найденко В.І., д. ф. м. н., професор; Шумаков Д.С., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Періодичною структурою, що часто використовується у приладах 

НВЧ, є гофрований хвилевід. В зв’язку з підвищеним інтересом до метама-

теріалів останнім часом гофровані хвилеводи застосовують в конструкціях 

композитних право- або лівосторонніх ліній передачі [1]. Перевагами та-

ких сповільнюючих структур є мінімальні втрати на випромінювання, мо-

жливість переходу на менші розміри та коротші довжини хвиль, а також 

незалежність характеристик від сторонніх впливів.  

В даній роботі аналізується прямокутний хвилевід з діелектрично-

заповненими поперечними гофрами на широкій стінці. В літературі наявні 

результати дослідження такої структури методом еквівалентних кіл для за-

стосування як лівостороння лінія передачі [2]. Натомість в даній роботі 

електродинамічні характеристики прямокутного гофрованого хвилеводу 

знаходяться за допомогою вирішення відповідної граничної задачі. 

Геометрія досліджуваної структури показана на рис. 1. Область над 

гофрами заповнена повітрям. 

 
Рис.1. Прямокутний хвилевід з гофрами на широкій стінці 

(а) – поперечний переріз; (b) – поздовжній переріз. 

 

Довжина гофру l не дорівнює a, тобто l ≤ a. Гофри заповнені діелект-

риком, що має параметри ε2, µ2. Висота хвилеводу b вимірюється від пове-

рхні з гофрами до іншої стінки хвилеводу. Гофри мають наступні розміри: 

ширина L1, висота t та період L2.  

Розбиваючи структуру на 2 області (область 1 – це y > 0, область 2 – це 

-t < y < 0), з рівнянь Максвела можна знайти електричні та магнітні поля в 
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кожній області. При цьому поля в області 1 мають задовольняти умовам 

періодичності згідно з теоремою Флоке, а поля в області 2 знаходяться, ро-

зглядаючи закорочені гофри як прямокутні хвилеводи.  

Граничними умовами при y = 0, a-l/2 < x < a+l/2, -L1/2 ≤ z ≤ L1/2 є не-

перервність тангенціальних компонент електричного та магнітного полів. 

Також, тангенціальні компоненти електричного поля мають зникати на по-

верхні металу, тобто при y = 0, a-l/2 ≥ x ≥ a+l/2, L1/2 ≤ |z| ≤ L2/2. 

Для знаходження 

невідомих амплітуд по-

лів кожної області із 

системи функціональ-

них рівнянь, отриманої 

на підставі граничних 

умов, застосовано ме-

тод моментів. В резуль-

таті отримано систему 

лінійних алгебраїчних 

рівнянь щодо невідо-

мих амплітуд полів.  

Дисперсійна хара-

ктеристика на рис. 2 

розрахована для таких 

параметрів структури: 

ε2 = 10.2, µ2 = 1, а = 

17 мм, b = 4.46 мм, 

l = 14 мм, t = 3.7 мм, L1 = 1.27 мм, L2 = 1.905 мм [2]. Система лінійних рів-

нянь має четвертий порядок. 

Розраховано групову швидкість, потужність та енергію хвилі в даній 

структурі. Для збільшення точності та зменшення часу розрахунку потуж-

ність усереднено по половині товщини гофру. Отримані результати переві-

рені на відповідність існуючим теоремам [3]. 
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Рис.2. Дисперсійна характеристика структури  

(включаючи режим комплексної хвилі) 
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Секція 6  

Антени та пристрої мікрохвильової техніки 
 

АНТЕННЫ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

Овсяников В.В., д.т.н., профессор 

Днепропетровский национальный университет  им. О. Гончара, 

г. Днепропетровск, Украина 

 

В настоящее время размеры подвижных наземных, аэрокосмических и 

других объектов становятся соизмеримыми с рабочей длиной излучаемой 

(принимаемой) электромагнитной (ЭМ) волны установленных на них ан-

тенн. В связи с этим излучаемые или принимаемые антенной ЕМ волны 

существенно «дифрагируют» с корпусом мобильного объекта. Это оказы-

вает влияние на электрические характеристики антенн, включая их вход-

ные сопротивления и коэффициент бегущей волны по напряжению 

(КСВН), форму диаграммы направленности (ДН), коэффициент усиления 

антенны (КУ), КПД и другие. Оценкам влияния формы объекта на радио-

технические (РТ) характеристики посвящен ряд работ, например, [1].  

В данной работе исследованы в программной среде FEKO характерис-

тики антенн (КСВН, ДН, КУ, КПД), установленных в разных точках лета-

тельных и космических (ЛА и КА) аппаратов и на их упрощенных фрагме-

нтах. Моделирование проведено на более высоком уровне, чем в работах 

типа [1].  

Приведены сравнительные характеристики антенн одной и той же 

конструкции, выполненных из металла (МА) и на основе холодной плазмы 

газового разряда (ПА). Подтверждено, что ПА, установленные на мобиль-

ных объектах сложной формы обеспечивают в два-три раза шире рабочий 

частотный диапазон по сравнению с МА.  

Исследовано влияние паров ртути, вводимых обычно в ПА для облег-

чения получения газового разряда [2, 3], что на разных рабочих частотах в 

разной степени изменяет удельную проводимость (УП) среды ПА и, следо-

вательно, ее РТ характеристики. Приведены результаты оценки влияния 

паров ртути на УП ПА в частотном диапазоне от 45 до 2500 МГц при тем-

пературе электронной компоненты плазмы KTe
0410  и эффективности 

концентрации заряженных частиц в плазме 1310eN см
-3 

. Из этой оценки 

видно, что с увеличением рабочей частоты, УП паров ртути все более пре-

валирует над УП холодной плазмы, полученной из [4].  

На рис. 1 приведены частотные зависимости КСВН антенны, установ-

ленной в носовой конической части ЛА. Как видно из рис 1 у ПА по срав-

нению с МА имеется дополнительный резонанс КСВН в области низких 
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частот 90-100 МГц для углов при вершине конуса β от 0 до 60 град. Следо-

вательно, мы получили двухдиапазонную ПА с относительно близким рас-

положением резонансов КСВН и с высокой развязкой между каналами.  

Исследовано влияние солнечных панелей КА и заполнения ПА парами 

ртути на внутренние и внешние РТ параметры ПА. Дана сравнительная 

оценка РТ параметров ПА и МА. На рабочих частотах спутника связи 

Globalstar ДН существенно зависят от наличия солнечных панелей на КА и 

в данном случае способствуют увеличению КУ в направлении Земли 

(рис.2) и, следовательно, повышению энергетики радиолинии спутника с 

наземными терминалами.  

 

  
Рис. 1. Частотные зависимости КСВН для ПА: 

1 - β=0°; 2 - β=20°; 3 - β=40°; 4 - β=60°; 

5 – антенна из алюминиевой трубки β=20° 

Рис. 2. ДН в уровнях КУ, дБ на часто-

те 2484 МГц для спутника Globalstar  

с (1) и без (2) солнечных панелей 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ У 

ЩІЛЬОВОМУ РЕЗОНАТОРІ МЕТОДОМ МАГНІТНОГО ЗОНДУ В 

РЕЖИМІ ФЕРОМАГНІТНОГО РЕЗОНАНСУ 

Вунтесмері В.С., к.т.н., доцент; Осіпов А.М., аспірант 

Національний технічний університет України  

 «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Щільові резонатори використовуються у антенах, фільтрах та як елеме-

нти зв’язку у об’ємних інтегральних схемах. Завдяки наявності повздовж-

ньої складової магнітного поля в щільовій лінії з феритовим заповненням 

реалізуються невзаємні феритові пристрої. При конструюванні пристроїв 

важливо знати структуру електромагнітного поля щільової линії и щільово-

го резонатора. Різноманітні методи та програми чисельного розрахунку по-

лів, в решті решт потребуют експериментального підтвердження. У роботах 

[1, 2] приведені результати експериментального дослідження структури по-

ля над мікрострічковою лінією. Метод вимірювання за допомогою магніт-

ного зонду на основі феромагнітного резонансу [3, 4] дає можливість отри-

мати розподіл поля як над діелектриком мікрострічкової линії, так і в само-

му діелектрику. Цим методом було проведено дослідження структури маг-

нітної складової електромагнітного поля щільового резонатора. 

Експеримент проводився на лабораторному макеті, блок-схема якого 

представлена на рис.1. 

Сигнал з генератора ГК4-21, 

на частоті 2,725 ГГц, подається 

через коаксіально-хвилевідний 

перехід на прямокутний хвилевід 

збуджуючи розміщений всередині 

відрізок щільової лінії довжиною 

34мм (щільовій резонатор). 

Надалі сигнал детектується в де-

текторній камері, підсилюється та 

поступає на осцилограф. На один з полюсів магніту намотана котушка, за 

допомогою якої її магнітне поле модулюється з малою девіацією частотою 

50 Гц. Розгортка осцилографа синхронізована з частотою 50 Гц. В щільово-

му резонаторі за допомогою постійних магнітів створюється підмагнічуюче 

поле. Феритовий резонатор у вигляді кулі діаметром 0,81мм із монокриста-

лу залізо-іттрієвого гранату (ЗІГ) з додаванням гадолінію переміщувався 

вздовж осі Х щільового резонатора (Рис.2). Переміщування здійснювалось 

на відстані 2 мм, над діелектриком. На екрані осцилографа спостерігаємо 

резонансну криву амплітуда якої пропорційна квадрату амплітуди магнітної 

складової поля кругової поляризації правого обертання.  

 

Рис.1. Блок-схема вимірювального стенду 



Антени та пристрої мікрохвильової техніки 

 

130                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

Точність переміщення 

феритового резонатора за-

безпечується мікрометрич-

ним гвинтом . 

При проведені експерименту 

використовувалась екранова-

ний шільовій резонатор з діе-

лектричною проникністю ді-

електрика =4,64.

На рис.3 точками пока-

зані експериментально отри-

мані розподіли складових 

магнітного поля на відстані 2 мм над лінією, тобто Y0=5 мм і на відстані 

Z=8,5 мм. Виміряні розподіли магнітних складових поля з правою та лівою 

коловими поляризаціями дозво-

ляють визначити: поперечну 

складову магнітного поля Нx, по-

перечну складову Нy та поздовж-

ню складову Нz за методикою 

[3,4]. В центрі лінії, над щіли-

ною: Нz має найменше значення, 

Нy має найбільше значення, а Нx 

дорівнює нулю. Наявність повз-

довжньої та поперечної складо-

вих магнітного поля в щільовій 

лінії дозволяє реалізувати 

невзаємні феритові пристрої на основі щільових ліній. 
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Рис.2.Макет резонатора 

 

Рис.3. Розподіли складових магнітного поля 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПІД ЧАС КЛАСИЧНОГО 

СИНТЕЗУ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИСТРОЇВ 

Адаменко В.О., аспірант; Мірських Г.О., к.т.н. доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Відомою проблемою використання класичних методів синтезу для 

проектування частотно-вибіркових мікрохвильових пристроїв [1] є відмін-

ність реалізованих характеристик від прогнозованих. Це обумовлено тим, 

що класичний синтез проводиться без урахування значної сукупності фак-

торів, які проявляються за реальних умов. Відомо також, що використання 

спеціалізованих програмних продуктів (наприклад, MicroWave Studio) не 

розв’язує повністю задачу врахування вказаних факторів, а часто є і немо-

жливим у зв’язку з потребою значних обчислювальних потужностей. На 

думку авторів, задачі проектування мікрохвильових (і в т.ч. частотно-

вибіркових) пристроїв можуть бути ефективно розв’язані за умови, побу-

дови таких моделей та алгоритмів, котрі б дозволяли під час проектування 

враховувати результати, отримані в ході експериментів (або дослідження 

раніше розроблених пристроїв). Такі моделі та алгоритми раціонально бу-

дувати використовуючи штучний інтелект, а саме нейронні мережі, які є 

універсальним апроксимуючим апаратом, здатним до підучування [2]. 

Застосування штучних нейронних мереж в задачах синтезу частотно-

вибіркових мікрохвильових пристроїв пов’язане з вирішенням проблеми 

значного (десятки дБ) динамічного діапазону вихідних значень. Крім того, 

виникає необхідність корегування характеристик на окремих ділянках, а не 

у всьому діапазоні вхідних значень нейронної мережі. Все це ускладнює 

використання нейронних мереж відомої архітектури.  

Особливості побудови та використання нейронної мережі розглянемо 

на прикладі частотного мікрохвильового фільтру, характеристика затухан-

ня якого в смузі загородження суттєво відрізняється від класичної (Батер-

ворта та Чебишева), причому це відхилення розрізняється для частот вище 

та нижче смуги пропускання. Авторами встановлено, що для апроксимації 

такої характеристики доцільно використовувати архітектури ансамблів 

нейронних мереж, модифікованих для розв'язання даної задачі. При цьому 

окремі мережі були відповідним чином пов’язані за допомогою мультип-

лексора, а їх виходи відповідали характеристиці затухання в смузі пропус-

кання, та в смугах загородження вище і нижче смуги пропускання. Введе-

ний мультиплексор розподіляє вхідний же сигнал між елементами ансамб-

лю згідно значення частоти. 

Нейронна мережа розробленої архітектури, попередньо навчена на ап-

роксимацію характеристики Батерворта, в подальшому повторно навчалася 
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(підучувалась) відповідно до даних натурного експерименту, в ході якого 

були отримані відповідні функції затухання в смузі загородження, що зна-

чно відрізняються від класичних з обох сторін смуги пропускання. На 

рис. 1 показано відмінність експериментальних даних (крапки на рис. 1) 

від ідеалізованих (криві 1-1 та 1-2) та результати апроксимації характерис-

тик нейронною мережею (криві 2-1 та 2-2) в смузі загородження. При цьо-

му зберігається апроксимація характеристик в смузі пропускання. 

 

 

Рис. 2. Характеристики частотних фільтрів з 3-ма (криві 1-1, 2-1)  

та 4-ма (криві (1-2, 2-2) резонаторами вище (а) та нижче (б) смуги пропускання 

 

Введена модифікація нейронної мережі дозволяє отримати розрахун-

ковий апарат, який враховує особливості фільтрів визначеного класу. Це 

надає можливість під час реалізації класичного синтезу адекватно визнача-

ти поведінку характеристик в смузі загородження, що необхідно, зокрема, 

для розрахунку потрібної кількості резонаторів. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ВХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЛОГАРИФМИЧЕСКОЙ СПИРАЛИ 

Ковальчук Д.А., аспирантка 

Севастопольский национальный технический университет, 

 г. Севастополь, Украина 

 

В работе приведен сравнительный анализ расчета входного сопротив-

ления несколькими способами. Расчет, производимый по электромагнит-

ному полю непосредственно у поверхности проволочной антенны принято 

называть расчетом по методу наведенных ЭДС . Расчет по выражениям, 

определяющим поток активной мощности через Ω  и разность запасенных 

в объеме v  средних энергий магнитного и электрического полей, называют 

расчетом по методу комплексного вектора Пойнтинга.  

При отсутствии омических потерь в антенне входное сопротивление 

излучающей структуры и его энергетические характеристики, определяе-

мые направленными свойствами излучателя, в определенном смысле яв-

ляются взаимно зависимыми  величинами. Использование вариационно-

устойчивого функционала, основанного на методе наводимых ЭДС, позво-

ляет получать результаты, хорошо согласующиеся с экспериментом даже 

при невысокой точности задания (вычисления) функции амплитудно-

фазового распределения тока. 

Иной подход к решению интегральных уравнений теории проволоч-

ных антенн состоит в использовании итерационной процедуры. Интегра-

льное уравнение путем дополнительных преобразований приводится к фу-

нкциональному виду, который определяется непосредственно искомым ра-

спределением тока. Причем коэффициенты, входящее в полученное выра-

жение, также являются функционалами от искомого распределения тока. 

Однако для получения высших порядков приближения даже для простых 

конфигураций излучающего проводника необходимо использовать дово-

льно сложные и громоздкие математические выражения, вследствие чего 

данный метод решения интегральных и интегро-дифференциальных урав-

нений получил ограниченное распространение.  Необходимо отметить, что 

итерационную процедуру достаточно успешно можно использовать в соче-

тании с другими методами решения интегральных уравнений, в частности, 

с вариационным методом. При этом вместо последовательного приближе-

ния к искомому значению тока, сформулированная представленным обра-

зом итерационная процедура будет характеризовать вариации входного 

сопротивления, приводя его к стационарному виду. 

В инженерной практике для анализа входного сопротивления прово-

лочных антенн часто приходится прибегать к различным аппроксимациям, 

основанным на физической интуиции, вследствие сложности решения ин-
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тегральных и интегро-дифференциальных уравнений, получаемых при 

строгой постановке задачи расчета и анализа распределения тока. 

Так, хорошо зарекомендовал себя метод эквивалентной длинной ли-

нии [1], допускающий распространение на многие виды проволочных ан-

тенн. Согласно этому методу, анализируемой антенне ставится в соответс-

твие некоторая эквивалентная длинная линия с распределенным или сос-

редоточенным включением сопротивления излучения. Эквивалентность 

здесь подразумевается в том смысле, что погонные параметры длинной 

линии считаются равными соответствующим усредненным параметрам из-

лучателя, и подбираются таким образом, чтобы входное сопротивление 

линии наилучшим образом аппроксимировало входное сопротивление ан-

тенны и правильно передавало его зависимость от геометрических разме-

ров антенны. 

Рассмотрим некоторые модификации этого метода применительно к 

рамочному излучателю. Метод эквивалентной длинной линии с сосредото-

ченным включением сопротивления излучения R  основывается на замене 

рамочного излучателя, длиной s2 , по аналогии с [2, 3], эквивалентным от-

резком однородной двухпроводной линии без потерь длиной s . ΣR , вклю-

чается в виде сосредоточенного сопротивления в пучность тока. Тогда, 

входное сопротивление антенны вхZ , с учетом уравнений длинных линий, 

можно определить как входное сопротивление эквивалентного отрезка ли-

нии, нагруженного на ΣR , на основании следующего выражения: 

   
   ksRks

ksRR
Z

a
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sinρcos

2sinρ15,0j








  

где aρ    волновое сопротивление антенны. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 
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Феритовий резонатор розглядається як феритова кулька радіусу R, на-

магнічена до насичення зовнішнім постійним магнітним полем 0H . За ная-

вності зовнішнього електромагнітного поля, частота якого співпадає з час-

тотою власних коливань спінових магнітних моментів електронів, виникає 

явище феромагнітного резонансу [1]. Діелектрична проникність матеріалу 

феритового резонатора має величину ε = (13÷16). Якщо геометричні розмі-

ри феритового резонатора мають порядок довжини хвилі, поділеній на  , 

у феритовому резонаторі виникає спектр діелектричних резонансів [2]. Ви-

користовуючи зв’язок між діелектричним і феромагнітним резонансами 

можна суттєво поліпшити характеристики феритових пристроїв на основі 

феромагнітного резонансу. 

Експериментальне дослідження спектру діелектричних резонансів фе-

ритового резонатору при слабких магнітних полях було експериментально 

проведено в діапазонах частот 7.8÷12.5 ГГц (см-діапазон) та 25÷38 ГГц 

(мм-діапазон) для чотирьох феритових резонаторів, виготовлених з монок-

ристалів залізо-ітрієвих гранатів, з наступними параметрами: діаметри D1= 

8,28 мм, D2 = 6,59 мм, D3 = 2,68 мм, D4 = 3 мм діелектричної проникності ε 

= 16 і намагніченістю насичення фериту М = 1750 Гаус. Результати дослі-

джень для см-діапазону приведені у [3]. Функціональна схема дослідження 

для мм-діапазону приведена на рис. 1. 

 

 

Рис.1. 1- індикатор КСХ та послаблення Я2Р-67; 2 - генератор частоти, що лінійно 

змінюється в часі від  f1 = 25 ГГц до  f1 = 38 ГГц (1 і 2 разом утворюють панорамний 

вимірювач КСХ та коефіцієнтів передачі Р2-65); 3 - коаксіальний хвилевід; 4 - хвиле-

водно-коаксіальний перехід; 5 - спрямований відгалужувач; 6 - поглинаюче кінцеве 

навантаження; 7 - детекторна камера; 8 - феритовий резонатор 
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Дослідження для мм-діапазону частот 

проводиться у випадку, коли сфера D3 = 2,68 

мм знаходиться по осі прямокутного хвиле-

воду перерізом 7.2×3.4 мм², а для сфери D4 = 3 

мм - по осі хвилеводу та при наближенні сфе-

ри до бокової стінки хвилеводу на відстань 

а/4. Зовнішнє магнітне поле направлене пер-

пендикулярно до широкої стінки хвилеводу 

(В0 = 0 Тл). Результати дослідження діелект-

ричного спектру феритового резонатора з ді-

аметром D3 = 2,68 мм приведені на рис. 2а, 

для феритового резонатора з діаметром D4 = 3 

мм - рис. 2б та рис. 2в.  

Крім основного типу коливань, сильно 

зв’язаного з хвилеводом, спостерігається ряд 

високодобротних вищих видів коливань, ре-

зонансна частота і добротність яких залежать 

від індукції зовнішнього магнітного поля. 

Результати розрахунку резонансних час-

тот для основного виду діелектричних коли-

вань Н101, проведені на основі праці [2], пред-

ставлені в табл. 1. 
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а) 

  
б) 

  
в) 

Рис.2 

Таблиця 1  
Вид 

хвилі 
Х 

Резонансна частота, ГГц 

D1 = 8,28 мм D2 = 6,59 мм D3 = 2,68 мм D4 = 3 мм 

Н101 3 8.654 10.87 26.74 23.89 

Н401’
 

3.35 9.664 12.14 29.86 26.67 

Н201’ 3.4 9.808 12.32 30.3 27.07 

E301’ 3.55 10.24 12.87 31.64 28.26 

E101’ 4 11.54 14.5 35.65 31.85 

E101 4.2 12.12 15.22 37.43 33.44 

Н201 4.3 12.4 15.59 38.32 34.24 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛАСИЧНОГО СИНТЕЗУ  

ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛО-ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 

ФІЛЬТРІВ 

 

Андрусенко Є.М., аспірант; Мірських Г.О., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Широке використання монолітних металодіелектричних фільтрів 

(МДФ) [1] в мікрохвильових пристроях, вимагає розробки таких методів 

проектування, які б дозволили максимально швидко розробити та вигото-

вити нову конструкцію фільтрів з бажаними параметрами. Як правило, для 

розв’язання цієї задачі застосовують методи класичного синтезу з ураху-

ванням (зазвичай електродинамічними методами та/або з залученням екс-

периментальних даних) конструктивних особливостей фільтрів  лише на 

кінцевих етапах проектування. При цьому ефективність обраного методу 

та прийнятність результатів суттєво залежать від адекватності використа-

ної еквівалентної схеми фільтра. 

Особливістю частотновибіркових пристроїв на гребінчастих чвертьх-

вильових структурах   (на основі яких будуються МДФ)   є асиметричність 

амплітудно-частотної характеристики (АЧХ), що не може бути врахована 

за умови використання  класичних методів синтезу на підставі відомих [2] 

схем інверторів. Це призводить до ускладнень під час визначення кількості 

резонаторів для забезпечення необхідної вибірковості. Крім того, прогно-

зування асиметрії АЧХ фільтрів на ранніх стадіях проектування диплексо-

рів може суттєво спростити схему останнього. Наведене визначає актуаль-

ність розроблення таких методів, в яких схема класичного синтезу допов-

нювалася б інформацією про асиметрію АЧХ. 

Дану задачу пропонується розв’язати введенням такої еквівалентної 

схеми міжрезонаторного інвертора, яка б в найбільшій мірі відповідала 

процесам в області зв’язку резонаторів МДФ. 

Проведені спеціальні дослідження процесів в структурі зв’язаних за-

корочених з однієї сторони чвертьхвильових відрізків лінії передачі дозво-

ляють подати еквівалентну схему МДФ у вигляді наведеному на рис.1 (для 

варіанту дворезонаторного фільтру). В наведеній еквівалентній схемі резо-

натори 2, 4 зв’язані  з входом/виходом конструктивними елементами, схе-

му яких можна подати в вигляді 1, 5. Міжрезонаторний зв'язок конструк-

тивно реалізується елементами, еквівалентну схему яких пропонується по-

дати комбінованим інвертором 3. Цей інвертор складається з П - подібного 

інвертора, виконаного на основі реактивності Х12, що імітують зосередже-

ний міжрезонаторний зв'язок, та відрізків лінії передачі з хвильовою про-

відністю Y12 , які імітують розподілений міжрезонаторний зв’язок [3]. В за-
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лежності від конструктивного виконання реактивність X12 може бути дода-

тною або від’ємною. Саме величина та характер цієї реактивності визна-

чають параметри АЧХ в смузі пропускання.  

  

Характерною особливістю досліджуваних фільтрів та розробленої 

схеми є наявність максимуму затухання коефіцієнту передачі, який може 

бути розміщений вище або нижче смуги пропускання. Це обумовлює під-

вищену вибірковість фільтру відповідно вище або нижче смуги пропус-

кання та зменшення вибірковості на протилежному схилі АЧХ. 

Використання запропонованої схеми інвертора дозволяє вже на ранніх 

стадіях проектування з достатньою точністю визначити поведінку АЧХ в 

смузі загородження як вище, так і нижче смуги пропускання, а отже, і кі-

лькість необхідних резонаторів та (за потребою) схему диплексора. 

Експериментальні дослідження показали ефективність використання 

розробленої еквівалентної схеми на практиці. 
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Рис.1 

1 - вхідний елементзв’язку, 2 – перший резонатор, 3 – комбінований інвертор  

міжрезонаторного зв’язку, 4 – другий резонатор, 5 – вихідний елемент зв’язку. 
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МІКРОХВИЛЬОВИХ ПРИСТРОЇВ ПАРАМЕТРІВ ВКЛЮЧЕННЯ 

Кузьменко О.М. аспірантка 
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Налагодження та експлуатацiя спроектованого мiкрохвильового при-

строю (МП) вiдбуваються у рiзних умовах, що обумовлює актуальнiсть за-

дачi дослідження впливу параметрів включенння на його характеристики. 

При цьому принципово важливим є отримання результату, котрий носив 

би узагальнюючий характер - не потребував точного визначення парамет-

рів включення МП, які на етапі проектування, як правило, не є відомими 

достовірно. Для досягнення цього пропонується імітаційний підхід до мо-

делювання впливу параметрів тракту на характеристики МП. Такий підхід 

передбачає рандомізацію параметрів включень і їх подання у вигляді мно-

жин, котрі містять можливі  значення параметрів включень, розподілені за 

обгрунтовано обраним законом (нормальним, рівномірним тощо). Такі 

множини назвемо [1] узагальнюючими множинами (УМ).  

Рандомізувавши параметри включень та сформувавши розрахункову 

модель (РМ) пристрою, статистичними методами можна отримати найімо-

вірніші значення функціональних характеристик МП при рiзних умовах 

включення. Для визначення цих характеристик використовуються матрич-

ні методи аналiзу - на основi матрицi розсiювання S. При цьому, iз помiж 

вiдомих пiдходiв до визначення матриць цього типу [2], в якостi РМ обра-

ний пiдхiд, згiдно з яким комплекснi апмлiтуди падаючих та вiдбитих 

хвиль нормуються так, що виконуються рiвностi:  

 

 

 

 

де ka , kb  - амплiтуди падаючої та вiдбитої хвиль вiдповiдно; 
пад

кP , 
вiд

кP  - потужностi, що переносяться цими хвилями; k - номер плеча при-

строю. 

Найпростiшим способом розв’язання поставленої задачi (за умови від-

сутності втрат в лінії) є використання (на початковому етапі) матриць кла-

сичної теорiї, в термiнах яких реактивнi складові kx  можна формально ві-

днести до складу МП, тоді як активні складові kr  до опорів нормування. 

Звичайно kx  та kr  є величинами, перерахованими до опорних площин. По-

дальший перехід до матрицi S не викликає труднощiв.  

Алгоритм реалізації iмiтацiйного моделювання можна подати як: 

2 2* *

; ,
2 2 2 2

пад вiдk kk k k k
к к

a ba a b b
P P
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1. Формування нормованої матриці передачі A каскадного з’єднання 

схеми  і реактивних складових опорiв тракту, котрі є кінцевими елемента-

ми каскаду. При цьому величини елементiв схеми вiдповiдають значенням, 

котрi отриманi за умови повного узгодження ( 0 kk rx ). 

2. Рандомiзацiя параметрiв включення та формування УМ, елементи 

яких розподілені, наприклад, за рівномірним законом. 

3. Перехід від A до S. 

Дослідження впливу параметрів включення на характеристики МП  

проведено на прикладі широковживаних під час проектування МП схем, 

що описуються характеристиками Баттерворта і Чебишева. Як приклад, на 

рис. 1 показані частотні залежності математичних сподівань коефіцієнта 

затухання для двоелементної схеми Баттерворта при однакових на вході та 

виході значеннях опорiв включення 
in

Z1  = 1.5 (крива 1); 
in

Z 2  = 2 (крива 2); 

in
Z3  = 3 (крива 3) та за умови повного узгодження (крива 4). 

 

На основі приведених 

матеріалів можна зробити 

висновок, що відхилення 

параметрів включення від 

ідеалізованих призводить 

до спотворення характе-

ристик МП, яке суттєво 

проявляється при зміні 

величини модулю опору 

більше за 100 % незалеж-

но від фази включення. 

Введення етапу 

iмiтацiйного моделюван-

ня в процес проектування 

МП дає змогу прогнозу-

вати можливі спотворення їх характеристик при ввімкненні в реальний 

тракт із відповідними неідеалізованими параметрами. Це, в свою чергу, дає 

змогу й обґрунтовано сформувати вимоги до інших елементів тракту. 
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Рис. 1 
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Целью работы является исследование проблем улучшения входных соп-
ротивлений и КСВН электрически малых антенн (ЭМА) различной конфи-
гурации путем включения необходимых сосредоточенных индуктивных 
или емкостных нагрузок (ИН или ЕН) в оптимальных точках ЭМА в раз-
рывы их излучающих ветвей.  

Рассмотрены результаты применения метода улучшения входных соп-
ротивлений и КСВН путем включения в ветви ЭМА ИН и ЕН на примерах 
симметричного вибратора и рамочной антенн. Под улучшением понимает-
ся доведение входных сопротивлений и КСВН ЭМА до значений близких к 
волновому сопротивлению питающего фидера и выходного сопротивления 
передатчика (или приемника), которое в большинстве систем телекомму-
никаций составляет 50 Ом.  

Отмечено, что для предварительного определения значений ИН и ЕН и 
точек их включения удобно пользоваться методиками, предложенными в 
многочисленных работах, например, в [1-4]. Окончательные значения 
КСВН могут быть уточнены экспериментально или расчетом строгим ме-
тодом, например, методом интегрального уравнения [4]. 

На рис. 1 и рис. 2 приведены значения входных сопротивлений вибрато-
рной и рамочной антенн в свободном пространстве для различных реакти-
вных сопротивлений, включаемых в ЭМА сосредоточенных нагрузок и то-
чек их включения. 

  

Рис. 1. Активная ( inR –сплош. лин.) и реактив-

ная ( inX –пунктир. лин.) составл. вход. сопро-

тивл. ( inZ ) вибраторной ЭМА (ka=0,75), уме-

ньшенной вдвое относительно обычного полу-
волнового вибратора (ka=1,57) за счет включе-

ния ИН 

Рис. 2. Активная ( inR ) и реактивная ( inX ) 

составл. вход. сопротивл. ( inZ ) рамочной 

ЭМА (ka=0,51), уменьшенной в 2,5 раза отно-
сительно обычной резонансной рамки 

(ka=1,25) за счет включения ЕН 
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Из приведенных графиков следует, что включение в излучающие ветви 

ЭМА сосредоточенных реактивных элементов значительно увеличивает 

эффективность ЭМА и позволяет не только скомпенсировать отрицатель-

ную составляющую inX , но и повысить малую активную составляющую 

inR  вплоть до полного согласования ЭМА с питающим фидером. 

Рассмотрена также возможность выполнения подобных ЭМА в мик-

рополосковом исполнении с последовательно включенными ИН и ЕН, в 

том числе с комбинированной подложкой из обычного диэлектрика и ме-

таматериала (рис. 3 и рис. 4).  

Исследования показали, что характер зависимостей входных сопроти-

влений и КСВН микрополосковых ЭМА от значений включаемых реакти-

вных елементов и точек их включения подобен зависимостям, приведен-

ным на рис. 1 и рис. 2, однако активная составляющая входного сопротив-

ления ЭМА снижается. Применение вставок в диэлектрическую подложку 

из метаматериала подлежит дополнительному исследованию.  

 

  
Рис. 3 Микрополосковая П-образная антенна 

с комбинированной подложкой  

(диэлектрик + метаматериал 

Рис. 4 Рамочная микрополосковая 

антенна с двумя сосредоточенными 

емкостными нагрузками 

Литература 

1. Harrison C.W. Monopole with Inductive Loading / C.W. Harrison // IEEE Trans.on 

Antennas and Prop. – 1963. – Vol. AP–11, № 4. – P. 394–400.  

2. Smith G.S. Efficiency of Electrically Small Antennas Combined with Matching Net-

works / G.S. Smith // IEEE Trans.Antennas and Propag. – 1977.– V.AP–25,№ 3.– P.369–373. 

3.Slusar V. I. 60 years of electrically small antennas theory /V.I. Slusar // Intern. Conf. 

on Antenna Theory and Techn., 17-21 Sept., 2007, Sevastopol, Ukraine, P.116-118. 

4.Овсяников В.В. Вибраторные антенны с реактивными нагрузками / В.В. Овся-

ников/ – М.: Радио и связь, 1985.– 120 с. 



Антени та пристрої мікрохвильової техніки 

 

                         МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи                            143 

                                       (теорія, практика, історія, освіта) 

ВЗАЄМОДІЯ СМУЖКОВОГО Y-З’ЄДНАННЯ З ФЕРОМАГНІТНИМ 

РЕЗОНАТОРОМ 

Вунтесмері В.С., к.т.н., доцент; Стоколос М.О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В даній роботі використовується метод збудження хвилеводів сторон-

німи струмами [1]. Попередні розрахунки, моделювання та вимірювання 

основних параметрів – коефіцієнтів відбиття та передачі – звичайної симе-

тричної смужкової лінії передачі, в якій феритова кулька розміщена над 

смужкою, показали можливість використання цієї теорії для досліджень 

взаємодії Y-розгалуження смужкової лінії з феритовим резонатором [2]. 

Для спрощення розрахунків необхідно зробити припущення, що основною 

хвилею в такій конструкції є хвиля типу T, а вищі типи хвиль не врахову-

ються. Також, оскільки конструкція симетрична, коефіцієнти збудження, 

норми та коефіцієнти втрат для всіх трьох входів будуть однаковими. Тоді 

формула коефіцієнтів збудження для смужкового симетричного Y-

з’єднання матиме вигляд: 

)1(
2

0

0












N

HHV
iC

exceig



,    (1) 

де   – довжина хвилі, V – об’єм феритового резонатора, eigH
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ксна амплітуда вектору власного поля, excH


 – комплексна амплітуда век-

тору збуджуючого поля, N  – норма. 

Коефіцієнт втрат симетричного смужкового Y-з’єднання визначати-

меться за формулою: 
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Таким чином, наприклад, відносно збудження хвилі на вході 1 коефі-

цієнти відбиття 11S , передачі 21S  та втрат 31S  розраховуватимуться за фо-

рмулами: 
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З метою перевірки можливості застосування на практиці викладеної 

вище теорії були проведені теоретичні розрахунки симетричного смужко-

вого Y-з’єднання з розташованою в його центрі феритовою кулькою. Осно-

вні параметри феромагнітного матеріалу, з якого виготовлена кулька, та її 

розміри такі:  

– намагніченість насичення 1750 Гс; 
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– ширина лінії феромагнітного резонансу 8,02 H   Е; 

– діаметр 3,75 мм. 

Для розрахунку залежності S-параметрів (3) від частоти   необхідно в 

формулах коефіцієнтів збудження (1) та втрат (2) застосувати частотоза-

лежний тензор магнітної сприйнятливості, який розраховується за такою 

формулою [3]: 
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де    
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Розстроювання визначається за формулою: 
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На рис. 1 представлені результати розрахунку. Вибраний частотний 

діапазон пояснюється необхідністю виконання таких умов, як насичення 

феромагнітного матеріла та уникнення накладання на основний резонанс 

вищих видів коливань. 

Симетричне смужкове 

Y-з’єднання з розташованим 

в центрі невзаємним фери-

товим елементом проявляє 

характерні для циркулятора 

невзаємні властивості. Роз-

рахунок S-параметрів з ви-

користанням теорії збу-

дження сторонніми струма-

ми електромагнітних хвиль в 

хвилеводах засвідчив наяв-

ність ефекту циркуляції.  
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Рис. 1. Результати теоретичних розрахунків 
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МІКРОДВИГУН ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ВІДБИВНОГО 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ФАЗООБЕРТАЧА 
 

Сидорук Ю.К., доцент, Довгань В.М., студент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 
Застосування фазованих антенних решіток (ФАР) в сучасних радіоте-

хнічних системах значно поліпшує функціональні можливості, але і суттє-
во збільшує їх вартість. Другий недолік ФАР – це значні енергетичні за-
трати в фазообертачах, як в НВЧ каналах, так і в колах управління фазоо-
бертачами, що створює значні проблеми при забезпеченні нормального 
температурного режиму в антені. 

В переважній більшості фазообертачів для ФАР основними елемента-
ми, що впливають на фазу електромагнітної хвилі, є електронні елементи: 
p-i-n діоди, варактори, транзистори, ферити та інші, параметри яких чутли-
ві до умов експлуатації, але вони забезпечують високу швидкість зміни фа-
зи електромагнітної хвилі. Електромеханічні фазообертачі мають значно  
більший час зміни фази (3 – 10 мс), але і значно менші втрати енергії, як в 
НВЧ каналах так і в колах управління фазообертачем, а також значно мен-
шу чутливість до умов експлуатації: температури, радіаційного фону, во-
логості та інших. Важливим вузлом електромеханічного фазообертача є 
мікродвигун, який змінює просторове положення  фазозсуваючого елемен-
ту. Від правильного вибору конструкції мікродвигуна залежить не тільки 
його вартість, а і багато  інших параметрів  фазообертача, в тому числі час 
зміни фази та витрати енергії на управління фазообертачем. Один з мож-
ливих варіантів мікродвигуна для електромеханічного відбивного  поляри-
заційного фазообертача розглядається в даній доповіді. 

Фазообертач має забезпечити зсув фази електромагнітної хвилі  кру-
гової поляризації 0, 90 0 , 180 0  та 270 0 , що відповідає кутовому положенню 
фазозсуваючого елементу  і, відповідно, ротора мікродвигуна  + 45 0 , ± 90 0  
та – 45 0   відносно умовного нуля. Для забезпечення мінімального часу 
зміни фази мікродвигун має здійснювати поворот ротора на любий заданий 
вище кут без проміжної фіксації не залежно від попереднього положення 
фазозсуваючого елемента.  

В фазованій антенній решітці поперечні розміри фазообертача  обме-
жені і не можуть перевищувати половини довжини хвилі, отже конструк-
ція мікродвигуна розвивалася в осьовому напрямку. Статор мікродвигуна 
має дві секції зсунуті в осьовому напрямку. В кожну секцію входить чоти-
ри паралельно розташовані  котушки з феромагнітними осердями, вигото-
вленими з магнітом‘якого матеріалу. Друга секція статора повернута на 
45 0  відносно першої. Між секціями статора розташований ротор. Основа 
ротора виготовлена з немагнітного матеріалу, в яку вмонтовано два або чо-
тири постійних магніти. Для повороту ротора на заданий кут в обмотки 
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статора подається  імпульс струму прямокутної форми, який відповідним 
чином намагнічує осердя статора, що створює кутову  і осьову  компонен-
ти сили, які повертають ротор в заданому напрямку. Після повороту ротора 
на заданий кут подача струму в обмотки статора припиняється і ротор 
утримується в заданому положенні магнітною силою, що утворюється між 
постійними магнітами ротора і феромагнітними осердями статора. Вісь ро-
тора, до якої прикріплено фазозсуваючий елемент, спирається  на два го-
динникові підшипники. Щоб  уникнути коливального процесу навколо но-
вого кутового положення  ротора, який значно затягує встановлення зада-
ного фазового зсуву в часі, передбачена можливість незначного перемі-
щення ротора в осьовому напрямку. Цей захід приводить до того, що ротор 
після повороту на заданий кут прилипає до осердь статора, при цьому 
створюється  велика сила тертя між ротором і статором  і кінетична енергія 
ротора гаситься.  

Експериментальна перевірка мікродвигуна проводилась на спеціаль-
ному стенді, в який входить генератор НВЧ сигналів. НВЧ сигнал розділя-
вся на два канали: опорний і вимірювальний. В вимірювальний канал 
включено  макет фазообертача, що досліджувався в експерименті. При під-
готовці до вимірювання канали балансувалися так, що в сумарному каналі 
амплітуда сигналу дорівнювала нулю. Мікродвигун живився від спеціаль-
но створеного комутатора-підсилювача імпульсних струмів, що подаються 
відповідним порядком на статор мікродвигуна в формі поодиноких імпу-
льсів. Запускається комутатор-підсилювач генератором імпульсів. Параме-
три імпульсів напруги, що подаються на обмотки статора вимірюються ос-
цилографом. При повороті ротора мікродвигуна  в вимірювальному каналі 
фаза змінювалась і канали розбалансовувалися, що фіксувалося на екрані 
осцилографа. В експерименті вимірювались: час повороту ротора на зада-
ний кут при різному часі дії імпульсу струму відносно часу повороту рото-
ра і мінімальне значення енергії, яка витрачається на поворот ротора  на 
заданий кут залежно від часу дії імпульсу струму. В результаті встановле-
но, що час зміни фази на 90 0 , 180 0  та 270 0  при мінімально можливих за-
тратах енергії становить 5 – 6 мс. При збільшенні амплітуди імпульсу цей 
час зменшується  до 3 – 4 мс. Коливальні процеси при зміні фази відсутні. 
Мінімальний час зміни фази і мінімальні затрати  енергії на поворот ротора 
забезпечуються при часі дії імпульсу струму, який дорівнює 0,5 часу пово-
роту ротора на заданий кут. При зміні фази на 180 0  енергетичні затрати 
зростають  на 20 – 25%  відносно затрат на зсув фази на 90 0  та 270 0 .  

Для збільшення сили фіксації ротора на осерді статора при відсутності 
струму в обмотках статора, необхідно збільшувати об’єми магнітів, що ви-
магає збільшення енергії на зміну фази. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА МНОГОДИАПАЗОННОЙ АНТЕННЫ 

Нудьга А.А. 

Севастопольский национальный технический університет 

г. Севастополь, Украина 

Антенное устройство – неотъемлемая составляющая любой приемо-

передающей системы использующей радиоканал для передачи данных. 

Современные методы нахождения поля в дальней зоне зачастую сводятся к 

моделированию систем в пакетных продуктах. В связи с этим определен-

ный интерес представляет электродинамический подход к решению задачи 

нахождения поля. 

Рассмотрим геометрию многодиапазонной антенны, основанной на 

фрактальной салфетке Серпинского см. рис. 1. 

Треугольники ADF, DBE, FEC 

— металлические, а треугольник 

FDE — отверстие треугольной 

формы. Возбуждение структуры 

обеспечивается подключением 

внешнего источника в точке С.  

В докладе рассмотрен метод 

определения поля излучения ан-

тенны, основанный на решении 

системы уравнений с неизвестны-

ми токами, текущими по ее по-

верхности. Каждый металлический 

треугольник разбивается на элементарные площадки, в пределах которых 

ток считается постоянным и линейно поляризованным. 

Необходимо найти напряженность электрического поля в точке 

наблюдения, расположенной в дальней зоне треугольника ABC (и элемен-

тарных площадок). По известной плотности токов в каждой точке антенны, 

можно рассчитать электромагнитное поле ее излучения [1].  

Предположим, что токи I11 … Iij нам известны, тогда, зная их для каж-

дого элементарного излучателя, определим напряженность электрического 

поля от каждой элементарной площадке по формуле [2]: 
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где Ict — ток неизменный по длине элементарного излучателя l; k
~

 — 

комплексный коэффициент распространения волны в среде; ZB — волно-

вое сопротивление среды; r — расстояние от элементарного излучателя до 

точки наблюдения. 

 

Рис.1. Фрактальная салфетка Серпинского 
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Чтобы найти общее поле антенны, необходимо, зная напряженность 

поля каждого элементарного излучателя, сложить их в точке наблюдения 

m

n

EE 



1m

, 

где m — номер элементарной площадки; 

       n — количество площадок. 

Из постановки начальных условий и геометрии задачи, составляющие 

напряженности поля элементарного треугольника в точке наблюдения 

вдоль осей Y и X равны нулю, т.е. 

0,0  
XY

nn EE .     (2) 

Запишем уравнение для напряженности поля (1) с учетом перехода к 

декартовым координатам и используем условия задачи: 
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Запишем граничные условия для любой элементарной площадки к: 

0
z

nE .      (4) 

Для каждого треугольника — элементарной площадки запишем си-

стему уравнений, учитывая граничные условия (4) для Z компоненты: 
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где Eis — напряженность электрического поля создаваемого источни-

ком возбуждения. 

Подставляя в (5) упрощенное уравнение (3) и решая данную систему, 

находим все сторонние токи на всех элементарных площадках. 

Исходя из вышеизложенного, разрабатывается программа расчета 

диаграммы направленности модифицированной антенны Серпинского.  

Литература: 
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ПРОЕКТУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ АНТЕННИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ GPS/GLONASS ВИКОРИСТОВУЮЧИ АДАПТИВНИЙ 

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ДІАГРАММИ СПРЯМОВАНОСТІ 

Герасименко К.В.
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, д.т.н. професор; Лауш А.Г.
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1, 2
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
3
Орізон-навігація, м. Сміла, Україна 

В останні роки GPS та GLONASS широко застосовуються як в цивіль-

них так і військових цілях для навігації, позиціюванні, вимірювання відс-

тані, наведенні ракет, синхронізації часу та інші області застосування. Тим 

не менш, GPS та GLONASS сигнали дуже слабкі та легко потрапляють під 

вплив радіочастотних перешкод. Глушіння сигналів GPS та GLONASS 

може мати різні типи, навмисний чи не навмисний характер. Наприклад, 

починаючи з однотонального чи модульованого по частоті сигналу до ши-

рокосмугових шумів. Ці фактори є серйозною проблемою для успішного 

використання GPS та GLONASS. За останні десять років була проведена 

велика робота по підвищенню завадостійкості в GPS та GLONASS [1]. Бу-

ло розроблено багато радіочастотних методів по підвищенню завадостій-

кості [2]. В цій статті для підвищення відношення сигнал/шум запропоно-

вана структура адаптивної антенної решітки для існуючих приймачів GPS 

та GLONASS, що базується на гнучкому апаратному забезпеченні з вико-

ристання цифрових сигнальних процесорів (DSP), програмованих логічних 

інтегральних схем (FPGA). 

Аналіз структури системи 

ІАС складається з антенної решітки з N елементів та системи цифрового 

оброблення сигналів.  

  
Рис.1. Структурна схема ІАС 
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Згідно з критеріями ця система може автоматично змінювати вагові 

вектори амплітуди та фази кожного елемента решітки, щоб збільшити на 

виході відношення сигнал/шум. Як показано на рис. 1, вага w розрахову-

ється використовуючи сигнал s(t), отриманий кількома антенами. Тоді w 

множиться на s(t) для коригування фази та амплітуди кожного елемента. 

Адаптивний процесор дозволяє звести до мінімуму різницю між вихідним 

сигналом та бажаним сигналом d(t). Як показано на рис. 1, ІАС складається 

з антенної решітки з N радіочастотних (РЧ) модулів. Кожний РЧ модуль 

складається з підсилювачів та гетеродина, де відбувається перенесення 

спектру сигналу на робочу проміжна частоту 81,25 МГц. Далі сигнал пот-

рапляє до аналого-цифрового перетворювача (АЦП), з 12 бітною парале-

льною шиною. Ми використовували АЦП MAX19542, виробництва фірми 

MAXIM. Далі сигнал потрапляє до мультиплексорів, де перемножуються 

на ваговій вектори w. Потім сигнали потрапляють на суматор. Адаптивний 

алгоритм формування діаграми спрямованості реалізується на DSP, він ро-

зраховує вагові коефіцієнти в реальному часі. Очищений від завад сигнал 

потрапляє на приймач GPS та GLONASS в цифровому вигляді. Важкі ма-

тематичні операції реалізовані на базі FPGA. Так як дані в комплексному 

вигляді то виконується операція комплексного перемноження з ваговим 

вектором w. Система має вісім каналів даних, DSP важко справляється з 

даною задачею в реальному часі, тому використовується FPGA. Скориста-

вшись перевагами FPGA, виконується паралельне комплексне множення 

восьми каналів. Ми використовували два FPGA Virtex IV XC4VSX55, які 

виробляються компанією Xilinx. Кожен має 55 296 логічних комірок. Ми 

використовували DSP TMS320C6713. Він заснований на VLIW архітектурі, 

розробленій корпорацією Texas Instruments, що робить цей DSP відмінним 

вибором для багатоканальних і багатофункціональних пристроїв, він пра-

цює на частоті 300 МГц з 2400 MIPS. 

Висновки 

В даній роботі запропонована актуальна реалізація завадостійкої ІАС 

для GPS та GLONASS. Після ознайомлення з основними поняттями та 

принципами ІАС, розповідається про структуру завадостійкої ІАС на базі 

гнучкої апаратної реалізації. 
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Секція 7 

Теорія та засоби практичного  

використання потужного ультразвуку 
 

ПРЯМИЙ ЦИФРОВИЙ СИНТЕЗ (DDS) В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВИМИ РЕЗОНАНСНИМИ ПРИВОДАМИ 

 

Фесіч В.П., інженер 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Ультразвукові технології широко використовуються в багатьох галу-

зях промисловості, в медицині та сільському господарстві. Для їх здійс-

нення на даний час найчастіше застосовуються ультразвукові установки на 

основі п’єзоелектричних приводів-випромінювачів. Для збудження резо-

нансних приводів-випромінювачів застосовують системи керування на базі 

ультразвукових генераторів коливань. Щоб максимально вивільнити опе-

ратора від постійного керування та нагляду за технологічним обладнанням 

необхідно застосовувати автоматичні (інтелектуальні) системи керування з 

використанням цифрової техніки.  

Метою даної статті є ознайомлення фахівців з можливостями побудо-

ви та перевагами цифрової системи керування ультразвуковими резонанс-

ними приводами  на основі алгоритму прямого цифрового синтезу (DDS).  

Прямий цифровий синтез (DDS) - відносно новий метод синтезу ульт-

развукових коливань, що з'явився на початку 70-х років минулого століття. 

DDS унікальний своєю цифровою визначеністю - створюваний ним сигнал 

синтезується з властивою цифровим системам точністю. Частота, ампліту-

да і фаза сигналу в будь-який момент часу точно відомі і підконтрольні. 

DDS практично не схильні до температурного дрейфу та старіння.  

Основні переваги DDS:  

- висока роздільна здатність за частотою і фазою, керування якими 

здійснюється в цифровому вигляді;  

- екстремально швидкий перехід на іншу частоту (або фазу), пере-

строювання за частотою без розриву фази, без викидів та інших аномалій, 

пов'язаних з часом встановлення;  

- архітектура, заснована на DDS, завдяки дуже малому кроку пере-

строювання за частотою виключає необхідність застосування точного під-

строювання опорної частоти, а також забезпечує можливість параметрич-

ної температурної компенсації;  
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Для DDS швидкість перестроювання обмежена практично тільки шви-

дкодією цифрового керуючого інтерфейсу.  Завдання DDS - отримати на 

виході сигнал синусоїдальної (або іншої, заданої форми) із заданою часто-

тою. 

Для живлення потужних ультразвукових приводів необхідно створити 

систему, в якій буде зменшено втрати в силових колах. Для цього силові 

елементи повинні працювати в ключовому режимі. Це можна здійснити, 

застосувавши широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ) синтезованого DDS 

сигналу.  

Метод прямого цифрового синтезу (DDS) дозволяє отримати ШІМ си-

гнал керування безпосередньо в цифровому вигляді, що обумовлює високу 

стабільність його параметрів (частоту та тривалість імпульсів). При цьому 

забезпечується миттєва зміна частоти вихідної напруги системи живлення 

(в межах одного періоду) без розриву фази. Стає можливим побудова пов-

ністю цифрової системи керування ультразвуковими  п’єзоприводами, де 

сигнал зворотного зв’язку буде відразу  оцифровано і може бути обробле-

но в цифровому вигляді із застосуванням алгоритмів цифрової обробки си-

гналів (цифрова фільтрація та ін.). Гнучкість та універсальність такої сис-

теми – одна з основних її переваг. 

Використання ШІМ у вихідних каскадах систем керування ультразву-

ковими приводами дає змогу живити п’єзопривод напругою синусоїдаль-

ної форми. В такому випадку (на відміну від найпоширенішого способу 

живлення п’єзоприводів прямокутною напругою) можна уникнути дії ви-

щих гармонік струму живлення, енергія яких йде на нагрівання 

п’єзопривода. Таким чином суттєво збільшується ККД п’єзоприводу, під-

вищується його довговічність, стабільність його параметрів у часі, поліп-

шуються шумові характеристики.  
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СХЕМОТЕХНІКА ІМПУЛЬСНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ У 

УЛЬТРАЗВУКОВІЙ ТЕХНІЦІ 
 

Коваленко І.Л., магістрант; Мовчанюк А.В. к.т.н, доцент
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«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
 

Використання імпульсних джерел живлення у ультразвуковій техніці 

викликає певні проблеми, пов’язані з широкосмуговим високочастотним та 

кондуктивним шумом, що виникає як наслідок комутації силових транзис-

торів. 

У принцип роботи імпульсних джерел живлення покладено значне під-

вищення робочої частоти, що дає можливість використовувати феромагні-

тні матеріали та реактивності зі значно меншими розмірами, покращити 

масо-габаритні параметри та ККД [1]. Водночас з цим виникає низка про-

блем, що унеможливлює використання імпульсних блоків живлення у чут-

ливій апаратурі, такій як ультразвукові генератори. При генерації широт-

но-імпульсного сигналу ультразвукових частот використовуються схеми 

на компараторах. Високочастотні завади імпульсного джерела, потрапляю-

чи на вхід компаратора викликають його хибне спрацювання, що фактично 

створює фазовий акустичний шум.  

Основним джерелом високочастотних завад у імпульсних джерелах 

живлення є періодичні сигнали прямокутної форми з крутими фронтами та 

спадами [2]. Перетворення Фур’є хвилі прямокутної форми породжує 

множину гармонік кратних частоті слідування імпульсів [3]. Оскільки ця 

частота постійно змінюється залежно від режиму роботи та навантаження, 

спектр випромінюваного шуму значно розширюється. Без додаткових за-

собів фільтрації та екранування спектр електромагнітних завад сягає час-

тот понад 100МГц [1]. 

Використання резонансних та квазірезонансних топологій імпульсних 

джерел живлення дозволяє локалізувати спектр завад та значно знизити їх 

потужність. Резонансний імпульсний перетворювач – основа принципу 

«м’якого» перемикання. Реактивні елементи, що вводяться в колекторне 

коло, розраховуються таким чином, щоб безпосередньо перед моментом 

закриття струм через транзистор був майже нульовим, або відразу після 

моменту закриття напруга на ключі була низькою. Це дозволяє знизити за-

гальні втрати на перемикання на 1-2% і суттєво знизити рівень випроміню-

вання електромагнітних завад.   

У джерелах даного типу використовуються коливальні кола, завдяки 

яким перехідні процеси проходять на більш низьких частотах [4]. Струми 

або напруги через силові ключі при резонансній побудові джерел живлен-

ня, мають форму близьку до гармонічної. Це дає можливість одночасно по-
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збутися декількох проблем. По-перше, значно знизити рівень динамічних 

втрат на силовому ключі – при перемиканні транзистора не відбувається 

переходу у лінійну частину вольт-амперної характеристики з високим рів-

нем теплового випромінювання. По-друге, не відбувається розривання ко-

ла з індуктивним навантаженням по якому тече струм, що значно зменшує 

амплітуду викидів напруги на первинній обмотці трансформатора, що та-

кож породжує широкий спектр високочастотних завад.  

Спектр шуму квазірезонансного джерела більш вузький та низькочас-

тотний, обмежується смугою в 20-30 МГц [1], що дозволяє досить ефекти-

вно подавлювати його.  

Важливу роль у забезпеченні електромагнітної сумісності імпульсного 

джерела живлення відіграє оптимальна топологія друкованої плати, вірне 

розташування елементів та екранування блоку. Використовуючи рекомен-

дації виробників інтегральних резонансних контролерів та загальні прин-

ципи побудови імпульсних джерел живлення можна знизити випроміню-

вані електромагнітні завади до допустимого рівня.   

Пропонується дослідження електромагнітної сумісності імпульсних 

резонансних джерел, на основі сучасної компонентної бази, для цілей жив-

лення чутливої ультразвукової техніки. 
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ПЕРЕТВОТВОРЮВАЧ НАПРУГИ ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВІБРОУДАРНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ 

ОБРОБКИ ЗВАРНИХ ШВІВ 

Олійник С.М. магістрант; Мовчанюк А.В., к.т.н,. доцент 

Національний технічний університет України 
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Часто, для виконання ремонтних та профілактичних робіт з викорис-

тання ультразвукового віброударного пристрою для обробки зварних швів  

необхідно отримувати живлення промислового зразка в місцях де такої 

можливості не має (рис. 1). 

За останні роки різко зріс інтерес до відновлюваних джерел енергії. 

Значний прорив в цій сфері був можливий завдяки новим акумуляторним 

батареям (АКБ) на основі літій-іонів. Вони мають значно більшу ємність 

при тих же габаритах, значно менший час заряду, більшу кількість циклів 

перезаряду(до 1000). Такі АКБ почали все частіше використовувати в по-

буті та промисловості. 

Більшість АКБ, що випускає 

промисловість розраховані на на-

пругу 12В постійної напруги, та 

відрізняються  лише ємністю від 

сотень міліампер до сотень ампер 

в годину. Але використання таких 

АКБ передбачає наявність конвер-

тора з 12В постійної напруги до 

220В змінної напруги з частотою 

50Гц. Це зумовлено тим, що май-

же всі побутові та промислові 

прилади розраховані на цей стан-

дарт. 

Розглянувши аналоги, які 

представлені на ринку можна зро-

бити висновок, що всі вони розра-

ховані на стаціонарне використан-

ня. В деяких, передбачена можли-

вість синхронізації з промисловою 

мережею. Також можливий заряд 

АКБ під час такої синхронізації, 

що сильно розширює  спектр за-

стосування таких систем. 

 
Рис.1. Зовнішній вигляд та приклад ви-

користання ультразвукового пристрою для 

оброблення зварних з’єднань 
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Для вирішення цієї проблеми пропонується розробити перетворювач 

12В/220В, 50ГЦ, що матиме такі основні відмінності: 

 високу стабільність напруги, та правильну її  форму; 

 вихідну потужність на рівні 1000Вт; 

 високу стабільність частоти та можливість синхронізації з промисло-

вою мережею; 

 можливість підзарядки від зовнішньої мережі; 

 високу ступінь захисту; 

 пристрій буде відповідати ступеню пило-волого захисту ІР67; 

 перетворювач буде розбитий на два основні блоки; 

Блок стабілізації напруги – виконує функцію підвищення та стабіліза-

ції напруги на рівні 310В. Також забезпечує гальванічну розв’язка на рівні 

3500В. Додатково в блоці буде реалізований захист по струму, та його об-

меження на рівні 4,5А. Даний вузол буде виконаний по схемі push-pull. Для 

вимірювання струму буде використана мікросхема, що базується на ефекті 

Холла. 

Блок формування змінної напруги – формує вихідну напругу у вигляді 

синусоїди з частотою 50 Гц. Формування напруги буде виконувати DDS 

мікросхема. Для підтримання частоти та для синхронізації використаємо 

систему фазової автопідстроювання частоти. 

В такому виконанні пристрій матиме широке застосування в промис-

ловості та побуті. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

ИНАКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Гришко И.А., ас.; Луговской А.Ф., д.т.н., проф.. 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Явление ультразвуковой кавитации находит все более широкое при-

менение в технике. Введение в жидкость акустических колебаний большой 

интенсивности приводит к зарождению и схлопыванию кавитационных 

пузырьков, возникновению акустических микротечений и пульсациям па-

рогазовых пузырьков. Колебания и разрушения пузырьков в ультразвуко-

вой волне обеспечивают механическое, химическое и термическое воздей-

ствие на различные виды микроорганизмов [1,2]. В отличие от известных 

способов обеззараживания ультразвуковая кавитационная обработка жид-

кости не требует применения опасных для здоровья человека и окружаю-

щей среды химических компонентов. Ультразвуковое кавитационное обез-

зараживание безопасно для окружающих и не требует присутствия квали-

фицированного обслуживающего персонала. 

Разнообразие и скорость уничтожения опасных для здоровья человека 

микроорганизмов увеличиваются с повышением уровня интенсивности, 

введенной в жидкость, ультразвуковой волны [1]. От степени концентра-

ции ультразвуковой энергии в жидкости зависит эффективность и многих 

других технологических процессов, использующих физические явления, 

сопровождающие ультразвуковую кавитацию. Однако увеличение интен-

сивности, введенной в жидкость, ультразвуковой волны связано с рядом 

трудностей, вызванных, прежде всего, образованием на излучающей пове-

рхности двухфазной кавитационной прослойки, поглощающей  и рассеи-

вающей ультразвуковую энергию [3].  

Логичным выходом из ситуации является введение в жидкость ульт-

развуковой волны малой и средней интенсивности и дальнейшая концент-

рация звуковой энергии до необходимого высокого уровня за счет приме-

нения различного рода акустических концентраторов. Такие системы поз-

воляют минимизировать потери энергии при введении ультразвуковых ко-

лебаний в жидкость и обеспечить достижение высокой интенсивности ко-

лебаний в фокальной области. 

Экспериментальная установка (рис.1), которая применялась для инак-

тивации микроорганизмов, представляла собой кавитационную камеру, 

выполненную в виде отрезка трубы, длина которого меньше половины 

длины продольной радиально-изгибной волны, возбуждаемых в трубе, ре-

зонансных колебаний. Трубчатый вибратор возбуждается на нулевой моде 

с помощью пьезоэлектрических резонансных приводов осевых перемеще-
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ний, установленных на наружной поверхности вибратора (рис.2). Резонан-

сная частота вибратора составляла 25 кГц, потребляемая мощность 100 – 

500 Вт., интенсивность ультразвука вдоль оси вибратора – до 40 Вт/см2 , 

оббьем кавитационной камеры - 260 мл) [3]. 

  
Рис.1. Ультразвуковая кавитационная  

проточная камера с трубчатым вибрато-

ром 

Рис.2. Форма ультразвукового поля в 

цилиндрической камере при возбужде-

нии радиальных колебаний  
 

Проведенные экспериментальные исследования позволили подтвер-

дить факт дезактивации микроорганизмов в кавитационной среде, создан-

ной ультразвуковой волной высокой интенсивности рис.3. 

 
     а)                                                                                    б) 

Рис. 3. Микрофотографии микроорганизма до ультразвукового облучения (а) и пос-

ле 5 секундного облучения (б)  
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ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ 

УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ 

Мовчанюк А.В., к.т.н., доцент; Закревський О.Ф., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Широке розповсюдження ультразвукових технологій в останні деся-

тиліття у різних галузях життєдіяльності людини та зростаючі вимоги до 

якості кінцевого продукту висуває нові, більш жорсткі вимоги до техноло-

гічного обладнання. Ультразвуковий випромінювач (УЗВ) та генератор 

ультразвукових коливань – основний елемент будь-якого технологічного 

обладнання, що використовує ультразвук [1]. Основним параметром УЗВ є 

амплітуда механічних коливань, яка визначає не тільки якість роботи ульт-

развукового обладнання, але й саму можливість функціонування цього об-

ладнання [2]. 

З огляду на важливість значення амплітуди ультразвукових коливань, 

постає проблема не просто вимірювання значення амплітуди ультразвуко-

вих коливань, але й якість її вимірювання, тобто забезпечення таких мет-

рологічних характеристик як точність, достовірність, повторюваність, не-

певність та ін. [3]. 

На сьогодні не існує єдиного універсального підходу, щодо вимірю-

вання розглядуваного параметру. Серед розмаїття методів можна відзначи-

ти вихрострумовий метод, як метод, який можна застосувати не тільки у 

лабораторних умовах, але й у промисловості [4]. 

Розмаїття УЗВ породжує ряд проблем, а саме торець накладки УЗВ 

виготовляють не тільки із різних електропровідних матеріалів (сплави ти-

тану, алюмінію, сталь та ін.), але й різних діаметрів [1]. Мінімальний діа-

метр торця накладки УЗВ обмежений технологічністю його виготовлення, 

а саме 3 мм. 

Вимірювання параметрів вібрації вихрострумовим сенсором накладає 

певні особливості, тобто він повинен бути високочастотним і працювати 

на частотах порядку 1 МГц. Зазвичай вихрострумові сенсори цього частот-

ного діапазону виготовляють у вигляді пласких котушок на друкованій 

платі [4]. 

Відомо, що зі зменшенням діаметру торця накладки УЗВ чутливість 

вихрострумового сенсора знижується (рис. 1) та погіршується якість вимі-

рювання [5]. З метою вирішення цієї проблеми було розглянуто декілька 

конструктивних рішень щодо виготовлення вихрострумового сенсора. А 

саме, було розроблено математичну модель системи «вихрострумовий сен-

сор – циліндричний ОК» [5], яка показала, що застосовуючи не пласку ко-

тушку, а циліндричну, при тих же значеннях індуктивності, чутливість ви-
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хрострумового сенсора підвищується (рис. 1), що можна пояснити біль-

шою концентрацією магнітного поля у зоні контролю. Застосування фери-

тового осердя у циліндричній котушці, дозволить покращити концентру-

вання магнітного поля у зоні контролю. Доцільно проте вказати, що засто-

сування феритового осердя призводить до погіршення стабільності вихро-

струмового сенсора, тобто супроводжується ускладненням самого при-

строю.  

Альтернативою феритового осе-

рдя є застосування екрануючих кі-

лець довкола котушки, які за раху-

нок магнітного поля вихрових стру-

мів, наведених в екрануючих кіль-

цях, витісняють поле із периферії ко-

тушки у зону контролю, чим підви-

щують його концентрацію. 

У результаті запропоновано  для 

вирішення проблеми вимірювання 

амплітуди механічних коливань 

УЗВ, що різняться діаметром торця, 

замінити пласкі котушки на цилінд-

ричні з екрануючими кільцями. 
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Рис.1. Чутливість котушок до  

зміни зазору 

( Rц.к. – радіус циліндричної котушки, 

Rп.к.вн. – внутрішній радіус пласкої ко-

тушки ) 
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КЕРУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИМ ФОНТАНОМ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ 

Ляшок А.В., аспірант; Луговський О.Ф., д.т.н., проф.. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Дрібнодисперсний аерозоль потрібний при реалізації цілого ряду тех-
нологічних процесів в радіоелектронній промисловості – для нанесення 
паяльних флюсів при автоматичному виготовленні друкованих плат, при 
покритті напівпровідникових пластин фоточутливим шаром на стадії фо-
толітографії, при виготовленні напівпровідникових схем та ін.[1]. Забезпе-
чити такий аерозоль можна за допомогою ультразвукового розпилення [2].  

Ультразвукове розпилення рідини може здійснюватись двома способа-
ми – розпилення у фонтані та в тонкому шарі [3].  

 

Реалізація ультразвукового розпи-
лення рідини у фонтані (рис.1) відбува-
ється за рахунок введення в рідину ви-
сокочастотних (1…3 МГц) ультразвуко-
вих коливань. Досягнення необхідного 
рівня інтенсивності ультразвукових ко-
ливань відбувається завдяки застосуван-
ню акустичних фокусуючих систем, що 
забезпечують концентрацію ультразву-
кової енергії в фокальній точці в рідині 
поблизу поверхні розділу двох середо-
вищ – рідини та газу. За рахунок інтен-
сивних кавітаційних процесів поблизу 
фокальної точки з об’єму рідини вири-
ваються струмені та великі за розмірами 
краплі, на поверхні яких утворюються 
стоячі капілярні хвилі [2]. Процес роз-
пилення в фонтані дуже чутливий до рі-
вня рідини у зоні розпилу. Коли рівень 
рідини знаходиться вище фокальної то-
чки на поверхні рідини за рахунок раді-
аційного тиску з’являється пагорбок, 
який по мірі зниження рівня рідини пі-
діймається та витягується у стовпчик, 
що коливається (рис.2), а потім перетво-
рюється у бурхливий фонтан крупних 
крапель (рис.3а), які утворюються при 

розпаді струменів, що вириваються з об’єму рідини. Подальше наближен-
ня до фокальної точки підвищує рівень збудження рідини, що призводить 

 

 
 

~

1

2

Рис. 1. Схема реалізації  

ультразвукового розпилення 

в фонтані  

(1 – п’єзокерамічний елемент;  

2 – акустична лінза) 

 

Рис.2. Початкова стадія утворення 

ультразвукового фонтана  

 



Теорія та засоби практичного використання потужного ультразвуку 

 

162                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

до розпаду великих крапель на близькі до монодисперсних (рис.3б).  
 

  
а) б) 

Рис.3. Друга (а) та третя (б) стадії утворення ультразвукового фонтана 

Що стосується керування ультразвуковим фонтаном, то враховуючи 

інерційність процесів утворення та руйнування капілярних хвиль, автора-

ми зроблена спроба регулювання продуктивності розпилення в фонтані за 

рахунок застосування широтно-імпульсної модуляції сигналу збудження 

(рис. 4). 

 

Рис.4. Блок схема системи керування процесом ультразвукового розпилення в  фонтані 

Можливість електронного керування процесом ультразвукового розп-

илення в фонтані значно розширює область цієї технології.  

 
Література 

1. Хмелев В.Н. Ультразвуковое распыление жидкостей: монография / В.Н. Хмелев, 
А.В. Шалунов, А.В. Шалунова. – Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. – С. 22-36. 

2. Экнадиосянц О.К.   Получение аэрозолей / О.К. Экнадиосянц. - В кн.: Физичес-
кие основы ультразвуковой технологии. Под ред. Л.Д. Розенберга. - М.: Наука, 1970. - 
С. 339-392.  

3. Луговський, О. Ф. Спосіб та пристрої для отримання рідинного аерозолю / О. Ф. 
Луговський, А. В. Ляшок, Ю. О. Пижиков // Вісник Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут». Серія машинобудування. – 2011. – 
№ 61, том 1 . – С. 107 – 113. 



Теорія та засоби практичного використання потужного ультразвуку  

 

                         МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи                            163 

                                       (теорія, практика, історія, освіта) 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КАВИТАЦИИ МЕТОДАМИ ИМПЕДАНСНОЙ 

ТОМОГРАФИИ 

Сушко А.И., Гайдаенко Е.В.; Рыбин А.И., д.т.н. профессор; 

Мовчанюк А.В., к.т.н. доцент  

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Кавитация – это явление разрыва капельной жидкости под действием 

растягивающих напряжений, которые возникают при разряжении в неко-

торой точке жидкости. При разрыве жидкости возникают полости, которые 

носят название каверн или пузырьков [1]. В свою очередь совокупность 

пузырьков носит название кавитационной области.  

Обнаружение и оценка степени развитости кавитации имеет большое 

практическое значение. Причем, если в одних случаях кавитация рассмат-

ривается как положительное явление, которое может быть использовано в 

технологических целях [2], то в других как отрицательное – снижающее 

эффективность работы оборудования [1]. 

Наличие кавитационной области в жидкости сопровождается уме-

ньшением плотности жидкости и скорости звука в ней на 30…40%, а это в 

свою очередь приводит к возрастанию электрического сопротивления жи-

дкости. Изменение сопротивления жидкости во многих практических слу-

чаях достаточно легко измеряется аппаратными средствами. При исполь-

зовании методов импедансной томографии  можно не только обнаружить 

наличие в жидкости кавитационных пузырьков, но и оценить размеры ка-

витационной области, а также степень развитости кавитации. 

Отображение внутренней структуры (сечения) исследуемого объекта 

в импедансной томографии заключается в измерениях напряжений (пере-

даточных сопротивлений) на электродах по обводу контура  сечения (счи-

тывание проекций) и в восстановлении по проекциям внутреннего распре-

деления поверхностных проводимостей внутри сечения (фантома). При 

этом воздействие в виде гармонического тока  источника   подаётся на па-

ру электродов, на которой измерение напряжений не производится.  Таким 

образом, при использовании импедансной томографии для визуализации 

внутреннего строения исследуемого объекта необходимо решить две зада-

чи: прямую, т.е. получение проекций (прямая задача или задача анализа — 

аппаратурного или математического) и восстановление (реконструкцию) 

внутреннего распределения поверхностных сопротивлений (обратная зада-

ча или задача синтеза). 

Итерационный метод реконструкции даёт истинные значения поверх-

ностных сопротивления (проводимостей), однако это происходит за счёт 

усложнения вычислительной процедуры вследствие больших порядков  
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анализируемых систем уравнений производных. Одним из способов уме-

ньшения порядка систем   является использование метода «зон проводимо-

сти», применение которого приводит к уменьшению порядков   без уху-

дшения геометрической разрешающей способности результата реконстру-

кции.  В качестве примера рассмотрим оценку уровня кавитации в трубе, 

при этом причины её возникновения рассматривать не будем. Сечение 

трубы (фантом) представляет собой  круг, в центральной части котрого за 

счёт кавитации сопротивление жидкости  возрастает на 30…40%. Задачей 

исследования является вычисление зоны с кавитацией и «степени» кавита-

ции (по величине полученных значений поверхностных сопротивления в 

зоне кавитации). В соответствии с методом «зон» проводимости  фантом 

(круг) можно разить на     «зону», где  — количество электродов по 

обводу фантома. Так, при  шести  електродах  одно  из возможных  разбие-

ний на зоны представлено на рис.1,а, что после перемещения источника 

тока из узлов (3,0) последовательно  в узлы (2,5), (1,4), (0,3), (4,2), (5,1) 

даст картину наложения «зон» рис.1,б. 

                           
 а                                              б 

Рис.1 

Предложенная в работе методика оценки наличия и степени развития 

кавитации достаточно просто реализуется и имеет широкие перспективы 

внедрения. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЯЦІЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ 

КАВІТАЦІЙНОЮ ОБЛАСТЮ 

 

Омелич М.Ф. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

У машинобудуванні, приладобудуванні та медицині широко застосо-

вуються ультразвукові кавітаційні ванни, призначені для здійснення 

обробка рідких або рідинно-дисперсних середовищ (дегазація, 

емульгування, екстрагування, диспергування, розчинення, інтенсифікація 

хімічних та здійснення звукохімічних реакцій). 

У ваннах, розміри яких порівнянні з довжиною хвилі ультразвукових 

коливань, встановлюється режим стоячих хвиль за рахунок відбивання від 

поверхні розділу робочого середовища і повітря та стінок ванни. Внаслідок 

цього в робочому об’ємі виникають мінімуми та максимуми інтенсивності 

ультразвукових коливань (вузли та пучності стоячої акустичної хвилі) і ка-

вітаційні бульбашки скупчуючись в цих мінімумах і максимумах,  призво-

дять до нерівномірної за інтенсивністю кавітаційної області. Ще одне яви-

ще, що спостерігається в УЗ ваннах це скупчення кавітаційних бульбашок 

поблизу перетворювача. Бульбашки скупчуються через наявність у ванні 

стоячих хвиль тиску і спричиняють розсіювання випромінюваних акустич-

них хвиль.  

Картину акустичного поля у ванні можна змінювати декількома спо-

собами: 

1. Розташуванням ультразвукових випромінювачів на бічних поверх-

нях ванни, виконанням  стінок ванни не паралельними, а похилими.  

2. Зміною умов відбивання акустичної хвилі від поверхні технологіч-

ної рідини шляхом нахилу ванни, або закріпленням випромінювачів на дні, 

непаралельному поверхні розділу рідини і повітря.  

3. Введенням модуляції електричних коливань ультразвукової часто-

ти, якими здійснюється живлення п'єзоелектричного привода-

випромінювача.  

При використанні двох перших способів за рахунок багаторазових ві-

дбивань акустичної хвилі у ванні формується рівномірне акустичне поле. 

Введення модуляції є більш перспективним способом керування акус-

тичним полем у технологічних ємностях. Модуляція може здійснюватися 

шляхом зміни амплітуди коливань - амплітудна модуляція, плавною змі-

ною частоти збуджуючих коливань - частотна модуляція і т.д. До недоліків 

амплітудної модуляції можна віднести інтенсивний акустичний шум з час-

тотою модулюючих коливань, що різко обмежує можливість застосування 
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даного методу. Введення частотної модуляції є ефективним засобом вплив 

на форму кавітаційної області в ультразвукових ваннах малого об’єму. 

Зміна форми кавітаційного поля відбувається завдяки зміні інтерференцій-

ної картини всередині об’єму технологічної рідини.  

 

Рис.1. Залежність питомої площі кавітаційної області  

(показано зміною кольору) від частоти та глибини модуляції 
 

Шляхом введення частотної модуляції можна істотно впливати на 

енергетичні характеристики кавітаційних процесів з метою оптимізації те-

хнологічних процесів. Прикладом такого впливу є наведений на рис. 1 ре-

зультат експерименту. В даному випадку найбільша площа кавітаційної 

області спостерігалась при частоті модуляції 310 Гц і глибині модуляції 

Подальші дослідження процесів керування кавітаційною областю за допо-

могою модуляції електричних коливань живлення п'єзоелектричного при-

вода-випромінювача має здійснюватися у напрямку виявлення залежнос-

тей між параметрами кавітаційної області та параметрами модулюючого 

коливання. Також необхідно встановити оптимальний закон зміни моду-

люючого коливання. Одним з можливих варіантів може бути поєднання 

амплітудної та частотної модуляції. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ 

РЕЗОНАНСНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ  

ПРИВОДІВ-ВИПРОМІНЮВАЧІВ В СИСТЕМАХ МЕХАТРОНІКИ 

Новосад А.А., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Одним з перспективних методів інтенсифікації технологічних проце-

сів є введення в рідину ультразвукових механічних коливань та збудження 

в рідкому середовищі акустичної кавітації. [1] 

Для цього використовуються п’єзоелектричні приводи-

випромінювачи.[2] Їх живлення здійснюється від потужного електричного 

генератора змінної напруги. Оскільки п’єзоприводи-випромінювачі є резо-

нансними системами, то для підтримання заданого рівня споживаної поту-

жності і постійного значення резонансної частоти в електричних генерато-

рах вводяться зворотні зв’язки за підведеними до привода струмом і на-

пругою. Для здійснення керування параметрами акустичного поля та каві-

тацією в робочому середовищі необхідним є введення додаткової групи 

зворотних зв’язків, що є можливим шляхом аналізу сигналу давачів акус-

тичного тиску в рідині. Для цього необхідно знати передаточні функцій 

усіх ланок системи керування, що дає змогу визначати параметри якості та 

стійкості системи. В літературі недостатньо чітко розглянуто п’єзопривід-

випромінювач, як ланку автоматичних систем, відсутні вирази коефіцієнтів 

передачі, які б пов’язували вхідні електричні сигнали та вихідні реакції 

п’єзопривода. Вхідними його сигналами є напруга та струм живлення, а 

вихідними реакціями – акустичний тиск в рідинному середовищі і швид-

кість руху робочої поверхні. Також метою дослідження є з’ясування мож-

ливість контролю та керування акустичним полем в рідині за допомогою 

вхідних струму і напруги.  

На основі розгляду п’єзоелектричного привода-випромінювача  як чо-

тириполюсника, використовуючи метод електромеханічних аналогій, 

отримано еквівалентну електричну схему заміщення п’єзопривода. [2, 3]  

Параметри електричної схеми п’єзопривода можуть бути визначені у 

відповідності з методикою, викладеною в роботі [4].  

Отже, коефіцієнт передачі, який пов’язує швидкість руху робочої по-

верхні з вхідним струмом живлення, має вигляд 
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Коефіцієнт передачі, що пов’язує напругу на вході п’єзопривода 
гU  та 

напругу на навантаженні, еквівалентну тиску на виході п’єзопривода, мо-

жна записати як 
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Аналізуючи ці вирази можна зробити висновок, що на робочій частоті 

послідовного резонансу швидкість руху робочої поверхні синфазна з вхід-

ним струмом, а отже і з вхідною напругою, тиск в робочому середовищі 

має зсув фази по відношенню до швидкості руху робочої поверхні, обумо-

влений комплексним характером акустичного опору навантаження.  

Виведені вирази коефіцієнтів передачі  UK p ,  IK p  можуть бути ви-

користані при проектуванні та аналізі мехатронних систем з резонансними 

п’єзоприводами-випромінювачами. 

При розробці мехатронних систем з п’єзоприводами-впромінювачами 

в якості сигналів керування можуть бути використані як вхідні струм і на-

пруга, так і сигнали пропорційні швидкості робочої поверхні та акустично-

го тиску в робочому середовищі, отримані з відповідних давачів. Стосовно 

використання сигналів з давачів акустичного тиску, то слід наголосити, що 

має бути врахований зсув фази по відношенню до вхідних сигналів, а та-

кож те, що давачем буде прийнято не лише сигнал від п’єзопривода, а і 

акустичні сигнали кавітаційного шуму. 

В подальших дослідженнях необхідно з’ясувати як залежить форма 

кавітаційної області та картина акустичного поля від параметрів руху 

п’єзопривода, а також розширити знання про зв’язок компонентів спектру 

акустичного сигналу, що поширюється в рідині, з гідродинамічними яви-

щами. 
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Секція 8 

 Історія та філософія науки і техніки.  

Методологія вищої технічної освіти 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО МЕТОДА 

 

Силакова Т.Т., к.ф.-м.н., доцент; Силаков К.И., студент 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

 
Представленная работа посвящена исследованию зарождения и разви-

тия метода получения научного знания об объектах и явлениях – научного 
метода. От других видов знания (обыденного, гуманитарного, художест-
венного, религиозного и пр.) знание научное отличается систематичнос-
тью, объективностью, достоверностью, точностью и практической ценнос-
тью. Историю научного метода принято исчислять со времен Галилея и 
Ньютона. Согласно той же традиции Галилео Галилей (1564 - 1642) счита-
ется родоначальником экспериментальной физики, а Исаак Ньютон 
(1643 - 1727) - основателем теоретической физики [1-3]. В то время не бы-
ло разделения единой науки физики на две части, не было и самой физи-
ки - она называлась натуральной философией. Но такое разделение имеет 
глубокий смысл: оно помогает понять особенности научного метода и, по 
существу, эквивалентно делению науки на опыт и математику, которое 
сформулировал Роджер Бэкон (1214 - 1294) [4,5]. 

Древние греки внимательно наблюдали явления и затем с помощью 
умозрения пытались проникнуть в гармонию природы силой интеллекта, 
опираясь только на данные чувств, накопленные в памяти. В период Воз-
рождения стало очевидно, что поставленная цель не может быть достигну-
та только с помощью пяти чувств - необходимы приборы, которые есть не 
что иное, как их продолжение и обострение. При этом сразу же возникли 
два вопроса: насколько можно доверять показаниям приборов и как сохра-
нить информацию, полученную с их помощью? Вторая задача была вскоре 
решена изобретением книгопечатания и последовательным применением 
математики в естественных науках. Значительно труднее оказалось разре-
шить первый вопрос - о достоверности знаний, полученных с помощью 
приборов. Окончательно он не исчерпан до сих пор, и вся история научно-
го метода - это история постоянного углубления и видоизменения этого 
вопроса. Однако объем знаний стремительно рос, и в какой-то момент лю-
ди перестали понимать, как соотносить числа, полученные с помощью 
приборов, с реальными явлениями в природе. Этот период в истории есте-
ствознания на рубеже веков известен как кризис в физике [6].  

Эволюция системы научных знаний такой же закономерный процесс, 
как и эволюция животного мира. Убеждённость во всемогуществе науки и 



Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти  

 

170                           МНТК Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи 

(теорія, практика, історія, освіта) 

уверенность в том, что в силу непрерывности процесса накопления науч-
ного знания, непознанное остаётся таковым лишь временно, является не-
прерывным стимулом для продуктивной деятельности ученых. Но в обста-
новке всеобщего восхищения не всегда понимают, в чем суть научного ме-
тода, истоки его силы, и, тем более, не представляют его границ.  

Эксперимент предполагает обязательную возможность воспроизведе-
ния изучаемого объекта или явления и получения одного и того же ответа 
на заданный экспериментатором вопрос. В этом - его суть. Отсюда следу-
ет, что объектом научного исследования могут быть лишь повторяющиеся 
явления и события. Если же они представляют собой принципиально не-
повторяемые, принципиально происходящие только один раз, то они не 
могут быть объектом научного изучения. В этой области наука пока бесси-
льна. Попытки использовать её методологию неизбежно приводят, незави-
симо от желания исследователя, к выходу за пределы науки. 

Чтобы поднять Землю, Архимеду было достаточно рычага, а Лаплас 
брался предсказать будущее мира, если ему дадут начальные координаты и 
импульсы всех частиц во Вселенной. И хотя такая вера в законченность и 
всемогущество науки всегда привлекательна, полезно все-таки помнить 
предостережение Роджера Бэкона, которое сегодня так же верно, как и се-
мьсот лет назад: «Если бы человек жил в смертной юдоли даже тысячи ве-
ков, он и тогда бы не достиг совершенства в знании; он не понимает теперь 
природы мухи, а некоторые самонадеянные доктора думают, что развитие 
философии закончено!» [4].  

Успехи современного естествознания свидетельствуют об эффектив-
ности научного метода познания. Он складывался в течение длительного 
времени и лишь в конце XVII в. приобрел все свои основные черты. Имен-
но с этого времени начинается история науки в полном смысле этого сло-
ва. Следует помнить, что это лишь небольшая, хотя и очень важная, часть 
общечеловеческой культуры, а только в этом контексте можно понять ее 
истинное место и роль в развитии нынешней цивилизации. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ВІДДАЛЕНИХ МЕТРОЛОГІЧНИХ СЕРВІСІВ 

Чеховой М.В., аспірант.; Яремчук Н.А., к.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Розвиток інформаційних технологій та їх впровадження в різні галузі 

науки, промисловості та економіки формує нові можливості  для удоско-

налення і розвитку цих галузей. Впровадження інформаційних технологій 

в метрології відкриває нові напрямки її розвитку та сприяє удосконаленню 

традиційних.  

Сукупність всіх можливих варіантів взаємодії метрології і мережних 

технологій має назву інтернет-метрологія, до сервісів якої відносять [1, 2]: 

віддалене управління, калібрування і моніторинг засобів вимірювальної 

техніки; публікація баз даних, що забезпечує доступ до історії вимірювань 

і калібрування та інших даних, які до них відносяться; доступ до бібліотек 

тестування програмного забезпечення або алгоритмів; вимірювання, 

пов’язані з простежуваністю; віддалений аналіз даних; проведення тренін-

гів і навчання через інтернет тощо. 

Аналіз навчальних програм вищих технічних навчальних закладів по-

казав необхідність та важливість виділення питань інтернет-метрології та 

віддалених метрологічних сервісів в окремий навчальний курс.  

З урахуванням вищезазначеного на кафедрі інформаційно-

вимірювальної техніки був розроблений дистанційний навчальний курс 

”Інтернет-метрологія”, що може бути використаний як при традиційному, 

так і при дистанційному навчанні. 

Програма розробленого курсу складається з лекцій, тестових завдань 

закритого типу для перевірки засвоєння матеріалу лекцій і поточного кон-

тролю, термінологічного словника та лабораторного практикуму. Тематика 

лекцій охоплює загальні питання впровадження інформаційних технологій 

в метрології, напрямки розвитку і системи інтернет-метрології, опис прин-

ципів роботи існуючих систем інтернет-калібрування засобів вимірюваль-

ної техніки для різноманітних фізичних величин, опис LabVIEW-

технологій для віддаленого керування вимірювальним обладнанням, зага-

льний огляд віртуальних тренажерів. 

При інтернет-калібруванні процедуру калібрування проводять в лабо-

раторії користувача з реалізацією вертикальної простежуваності завдяки 

використанню мобільних еталонів, стабільних артефактів або еталонних 

значень величин, що передається до лабораторії користувача (для ведичин 

частоти і часу). Результати калібрування засобів вимірювальної техніки 

передають в метрологічний центр, що проводить опрацювання результатів 
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калібрування та робить відповідні висновки. Крім того, метрологічний 

центр проводить перевірку еталонної апаратури перед калібруванням і піс-

ля проведення калібрування. 

В лабораторному практикумі змодельоване калібрувальне і еталонне 

устаткування у відповідності з їх метрологічними характеристиками, хід 

лабораторної роботи відповідає обраній методиці калібрування, моделю-

ється взаємодія між метрологічним центром та лабораторією користувача. 

В кожній з лабораторних робіт використовується створений віртуаль-

ний повірочний (або калібрувальний) стенд для засобів вимірювальної те-

хніки відповідного конкретного типу. При розробці кожного з стендів було 

враховано: 

1) особливості інформативного сигналу та метрологічних характерис-

тик досліджуваного вимірювального засобу;  

2) особливості функціонування відповідних повірочних схем; 

3) особливості віддаленого обміну даних між метрологічним центром 

та лабораторією замовника повірки (калібрування).  

Перелік лабораторних робіт, наявних в складі курсу, наведено нижче. 

1. Інтернет-повірка теплообчислювачів теплолічильників. 

2. Інтернет-повірка електромеханічних ваг. 

3. Інтернет-калібрування векторних аналізаторів кіл. 

4. Інтернет-калібрування вимірювальних генераторів низьких частот. 

Демонстрація горизонтальної простежуваності проводиться на прик-

ладі реалізації (моделювання процедури) міжлабораторних кругових зві-

рень засобів вимірювальної техніки одного рівня точності. 

Розроблений дистанційний курс встановлено в Українському інституті 

інформаційних технологій в освіті Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». Курс призначений для підго-

товки інженерів різних спеціальностей і для післядипломної освіти, а та-

кож може бути використаний для проведення тренінгів та навчання через 

інтернет.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИНХРОННИХ ТА 

АСИНХРОННИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕСТУВАННЯ 

 

Кравченко А. А.
1
 ,аспірантка 

1
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

В педагогічних тестах одним з основних показників є трудність за-

вдань, яка за умов експериментального дослідження під час апробації тес-

тів визначається як статистичний рівень виконання тестових завдань. На 

основі відомої трудності завдань тесту можна формувати тестові послідов-

ності із заданими характеристиками, зокрема створювати адаптивні тести. 

При синхронному тестуванні всім опитуваним пропонується повний 

перелік тестових завдань. Для аналізу результатів тестування застосовують 

методи повноблокових планів, що є досить поширеними [1].  

З іншого боку, при проведенні педагогічного тестування доцільніше 

пропонувати різним студентам різні набори еквівалентних тестових за-

вдань. Такий підхід захистить від списування та дасть можливість прове-

дення повторних тестувань на різних, але еквівалентних тестових наборах, 

пробного тестування. Такі тестування називають асинхронними [2]. 

В процесі обробки результатів тестування, як правило визначають такі 

параметри [3]: 

- первинні бали опитуваних   
1

n

i ij
j

b a


  . 

- первинні бали завдань тесту  



k

i
ijj

ac
1

. 

Характеристику, що визначається за формулою (1) називають трудніс-

тю j  - го завдання тесту. 

  1
j

j

c
T

k
                                                  (1) 

Однак використання формули (1) доцільне для синхронного тестуван-

ня. У випадку асинхронного тестування цей показник значно залежатиме 

від того, які студенти (за рівнем навченості) відповідали на завдання тесту. 

Для врахування цієї ситуації можна запропонувати наступний підхід, 

що ґрунтується на методі аналізу неповноблокових планів [1] . 

Розрахуємо наступні статистики. 

 Суми первинних балів опитуваних, які відповідали на j - е завдання: 
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 Суми первинних балів завдань, на які відповідав i - ий опитуваний: 
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Для подальшого аналізу отримані оцінки сум потрібно скорегувати. 

 Фактор ефективності (корегувальний коефіцієнт) [1]  для сум пер-

винних балів 
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 Фактор ефективності (корегувальний коефіцієнт) [1]  для сум пер-

винних балів 
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 Уточнені суми первинних балів опитуваних, які відповідали на j - е 

завдання: 
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 Уточнені суми первинних балів завдань, на які відповідав i - ий опи-

туваний: 
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 Значення, що враховує вплив неврахованих складових: 
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 Уточнені первинні бали завдань тесту: 
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Тоді трудність завдань тесту для асинхронного тестування: 
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c
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ТЕХНОЛОГИИ САПР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-РАДИОТЕХНИКОВ 

 
Немченко Э.Д., к.т.н., с.н.с. 

Донецкий индустриально-педагогический техникум, 

г. Донецк, Украина 

 

Современные тенденции развития способов подготовки младших спе-

циалистов радиотехнических специальностей  в значительной мере осно-

вываю-тся на использовании информационных технологий обучения, фун-

даментом которых является  современное программное обеспечение, дос-

таточно розвитая компьютерная база и связанные с ней инфраструктура и 

интерфейсы. 

Общие тенденция использования в высшей школе интерактивных ме-

тодов САПР, общее состояние рынка программных продуктов-

проектировщиков радиотехнических узлов и устройств, в том числе и их 

печатных плат, делают необходимой оптимизацию выбора программ для 

обучения студентов радиотехнических специальностей  в ВУЗах 1-2 уров-

ней аккредитации по нескольким критериям, таким как высокий обучаю-

щий эффект,  доступность для усвоения, полнота охвата всех процедурных 

действий проектировщиков печатных плат.  

Современный рынок программного обеспечения предлагает целый  ряд 

программных продуктов, полезных в практической деятельности радиоте-

хников и радиоинженеров, а также  студентов ВУЗов, проходящих обуче-

ние по таким специальностям (sPlan, Sprint lauout, Proteus [1], Electronic 

Workbench (EWB) [2], Multisim [3], PCAD).  

Цель данной работы может быть  определена как попытка оптимизи-

рованного выбора для задач ВУЗов I-II уровней аккредитации,  ведущих 

обучение по радиотехническим специальностям, технологий САПР для 

моделирования, а также схемотехнического и конструкторского проекти-

рования узлов, устройств.  

Сравнение возможностей указанных прикладных программ проводи-

лось по  критериям: 

1. Степени охвата основных производственных операций, типовых для 

деятельности проектировщика радиотехнических узлов, устройств. 

2. Простотой пользования, доступностью для освоения студентами те-

хникума.  

3. Полнотой библиотек ЭРЭ, в том числе библиотек их корпусов.  

4. Наличие программных режимов ручного и автоматического  разме-

щения ЭРЭ и трассировки плат. 

5. Полнотой парка виртуальных измерительных приборов, полнотой 

набора их функций. 
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6. Возможность изготовления топологических шаблонов плат с испо-

льзованием лазерного принтера, т.е. методами, доступными для реализации 

в условиях техникума.  

Результаты сравнительного анализа возможностей показали, что для 

задач проектирования в наибольшей степени и наиболее полно отвечает 

предъявленным требованиям программа Proteus VSM [1]. Эта программа 

дает возможность студентам  проектировать устройства, начиная с их гра-

фического изображения (принципиальной схемы) и заканчивая изготовле-

нием печатной платы любого варианта её конструктивного исполнения, с 

возможностью контроля на каждом этапе работы.  

Методы САПР позволили успешно решать также задачи моделирова-

ния и анализа электронных схем, таким образом еще до макетирования по-

лучить достаточный объем информации о характеристиках и параметрах 

проектируемых узлов, устройств, плат.  

Как показал опыт, наилучшим вариантом выполнения этих операций 

является работа с  программой EWB [2].  Процедура моделирования в этой 

программе основывается на результатах измерения амплитудно-частотных, 

фазочастотних, переходных характеристик, измерении режимов на посто-

ян- ном и переменном токах, а также на результатах Фурье-анализа выход-

ных сигналов проектируемых устройств. Использоание методов САПР 

сделало также возможной реализацию виртуального эксперимента, причем 

не только на виртуальной моделе узла (устройства), но и на реальном, фи-

зически  реализованном макете этого узла.  

Опираясь на программы Proteus и EWB (или более поздние версии 

программы Multisim [3]), в техникуме удалось реализовать замкнутый цикл 

обучения будущих младших специалистов-радиотехников методам моде-

лирования, а также схемотехнического и конструкторского проектирова-

ния узлов и их плат с использованием технологий САПР, в начале которо-

го стоят значения параметров проектируемого узла и исходный вариант его 

схемы электрической принципиальной, а в конце - комплект конструкторс-

кой документации, в том числе и топологический шаблон платы, готовый 

для её изготовления по технологии, учитывающей возможности техникума. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА  

P-CAD В РАМКАХ ЦИКЛУ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  

Яковенко О. А.; Тимофєєва Ю. Ф. асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Сучасне програмне забезпечення прискорює та полегшує процес про-

ектування друкованих плат, усуває людський фактор, але тільки за умови 

коректного використання. Це обумовлює підвищення вимог до конструк-

торів, що займаються проектуванням друкованих плат, а отже і до обсягу 

знань, умінь та навичок, якими мають володіти випускники вищих навча-

льних закладів радіотехнічного профілю. Процес проектування друкованої 

плати, починаючи з аналізу схеми і закінчуючи розробкою конструкторсь-

кої та технологічної документації, на сьогоднішній день найчастіше реалі-

зується за допомогою пакету програм P-CAD. Тому вивчення та набуття 

навичок використання цього пакету у практичній діяльності є важливим 

аспектом підготовки спеціалістів з вказаного профілю. 

При виконанні лабораторних робіт з курсу «Основи систем автомати-

зованого проектування» (ОСАПР) за допомогою пакету програм P-CAD 

студенти виконують завдання, що передбачають реалізацію всього циклу 

проектування друкованих плат. Створення або корегування умовних гра-

фічних позначень в редакторі Symbol  дозволяє на їх основі в подальшому 

виконати схему електричну принципову за допомогою редактора 

Schematic. Важливим етапом є створення посадкового місця для електро-

радіоелементу (ЕРЕ) в Pattern Editor та об’єднання з відповідним умовним 

графічним зображенням в Library Executive. В ректорі PCB відбуваються 

основні процеси проектування друкованих плат, а саме – розміщення ЕРЕ; 

трасування з’єднань, відповідно до схеми електричної принципової; ство-

рення пакету конструкторської та технологічної документації. Зв’язок між 

редакторами Schematic та PCB здійснюється через список з’єднань – alt-

файл або netlist. 

Весь цикл лабораторних робіт побудований на практичному викорис-

танні отриманих знань з дисциплін, пов’язаних з процесами проектування, 

розрахунку конструктиву та виготовлення друкованих плат. Саме тому 

взаємозв’язок між всіма дисциплінами, вивченими студентами, відіграє 

важливу роль в правильному виконанні лабораторних робіт. При цьому їх 

ефективність суттєво залежить від повноти знань студентів про етапи про-

ектування друкованих плат, ступеня засвоєння можливостей програмного 

пакету та свідомого застосування їх для кожного з етапів проектування. 

При виконні лабораторних робіт, важливим є усвідомлення взає-

мозв’зку між кожним логічним елементом циклу лабораторних робіт з від-
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повідними етапами проектування друкованих плат. Розроблений варіант 

структурної схеми вказаних зв’язків наведено на рис. 1. 
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Рис.1. Структурна схема взаємозв’язків етапів проектування друкованих плат 

та циклу лабораторних робіт з курсу «ОСАПР» 

Досвід реалізації лабораторних робіт на основі наведеної структури в 

рамках курсу «Основи систем автоматизованого проектування» показав 

ефективність з точки зору оволодіння студентами програмного пакету  

P-CAD та усвідомленого його застосування на кожному етапі проектуван-

ня друкованих плат. 
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