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

системи». Київ, 16 – 22 березня 2015 р.: матеріали конференції — Київ, 2015. — 286 с. 

До збірнику матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, в яких наведені 

результати досліджень в радіотехнічній та суміжних галузях, за тематикою напрямків роботи секцій: 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці. Проектування, технологія 

та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка. Теорія та практика 

радіовимірювань. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка. Телекомунікація, 

радіолокація, навігація. Радіоелектроніка біомедичних технологій. Мікроелектронна техніка. 

Функціональна та наноелектроніка. Захист інформації. 

Збірник призначений для науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних 

досліджень та практичного використання методів і засобів радіотехніки. Збірник буде корисним 

викладачам, аспірантам та студентам радіотехнічних, телекомунікаційних, радіоелектронних, 

радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів.  

Програмний комітет конференції 
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Нелін Є. А. д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна 
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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 
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Адаменко Ю. Ф. — голова організаційного комітету; 
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Члени організаційного комітету:  

Адаменко В. О., Захарченко О. С., Зінченко М. В., Кожухар П. В., Ляшук О. М., Назарько А. І.,  

Новосад А. А., Сушко І. О. 

Розроблення та супроводження сайту конференції: Адаменко Ю. Ф. 

Адреса оргкомітету: Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», 2100, радіотехнічний факультет, корп. 17, кім. 300, пр-т Перемоги, 37, м. Київ, 03056, 

Україна. Тел. (+38044) 362-98-51. e-mail: rtpsas@kpi.ua Сайт: http://conf.rtf.kpi.ua 

Рекомендовано до друку рішенням програмного комітету конференції та вченої ради 

радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ» (протокол № 02/2015 від 23.02.2015 р.) 
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В сборник материалов конференции включены тезисы представленных докладов, в которых 

приведены результаты исследований в радиотехнической и смежных областях, согласно тематике 

направлений работы секций: Радиотехнические цепи и сигналы. Вычислительные методы в 

радиоэлектронике. Проектирование, технология и эксплуатация радиоэлектронной техники. Теория и 

практика радиоизмерений. Электродинамика. Устройства СВЧ диапазона и антенная техника. 
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Микроэлектронная техника. Функциональная и наноэлектроника. Защита информации. 

Сборник предназначен для научных работников и специалистов, работающих в области 

теоретических исследований и практического использования методов и средств радиотехники. 

Сборник будет полезен преподавателям, аспирантам и студентам радиотехнических, 

телекоммуникационных, радиоэлектронных, радиофизических факультетов высших учебных 

заведений. 
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radio-physical faculties of higher educational institutions.  
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СЕКЦІЯ 1. РАДІОТЕХНІЧНІ КОЛА ТА СИГНАЛИ. 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ В 

РАДІОЕЛЕКТРОНІЦІ. 

Методи та алгоритми аналізу та синтезу лінійних, 

лінійно-параметричних, нелінійних кіл; синтез та аналіз 

оптимальних та квазіоптимальних алгоритмів виявлення, 

розрізнення, оцінки невідомих параметрів і фільтрації си-

гналів; адаптивні методи подолання апріорної невизначе-

ності при обробці сигналів в радіотехнічних системах рі-

зноманітного призначення; розрахункові методи та алго-

ритми оброки сигналів. 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Жук С. Я. 

Секретар секції: Ляшук О. М. 
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АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ МНОГОАЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛИ С 

ОТБРАСЫВАНИЕМ НЕУДАЧНЫХ ГИПОТЕЗ 

Неуймин А. С.; Жук С. Я., д.т.н., проф. 

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Широкое распространение для оптимального обнаружения траектории 

цели по данным РЛС находит последовательный критерий Вальда. В [1] на 

его основе получены алгоритмы последовательного обнаружения траекто-

рии цели c использованием решающих статистик (РС) отметок в стробе 

сопровождения при известном ОСШ. Однако, если фактическое ОСШ цели 

ниже заданного, то эффективность обнаружения траектории цели полу-

ченным алгоритмом резко снижается. Поэтому важное значение имеет раз-

работка адаптивного алгоритма обнаружения траектории цели, имеющего 

возможность наряду с решением главной задачи, выполнить также оцени-

вание ОСШ. 

Пусть на каждом обзоре выполняется первичное обнаружение цели 

путем сравнения РС в каждом элементе разрешения с входным порогом 

вхH . На этапе обнаружения траектории в стробе на k -м обзоре содержится 

0kM   отметок с РС m
kz , 1, km M .  

Для синтеза адаптивных алгоритмов можно применить последова-

тельный критерий простого дополнения [2], являющийся дальнейшим раз-

витием двухальтернативного подхода Вальда. Область возможных значе-

ний ОСШ дискретизируется, что эквивалентно выдвижению многоальтер-

нативных гипотез относительно его значений. Задача многоальтернативно-

го последовательного обнаружения траектории цели заключается в про-

верке L+1 альтернативных простых гипотез: 0H  — об отсутствии траекто-

рии цели и lH  — о наличии траектории цели с ОСШ ,  1,lq l L . 

В соответствии с постановкой задачи многоальтернативной проверки 

гипотез [2] необходимо при условных вероятностях ошибочного распозна-

вания гипотез и вероятностях правильного распознавания, не ниже задан-

ных, получить последовательное решающее правило, которое позволит по 

наблюдениям kZ , kM , 1,2,3...k   принять одно из решений ˆ , 0,iH i L . 

В соответствии с последовательным критерием простого дополнения, 

задача многоальтернативного распознавания L+1 простых гипотез сводит-

ся к L+1 двухальтернативным задачам проверки простой lH  гипотезы про-

тив сложной альтернативы l . Сложная гипотеза l  является объединени-

ем простых гипотез iH , 0,i L ,  i l , 
0,

L

l i
i i l

H
 

  . Для решения L+1 дву-
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хальтернативных задач распознавания на каждом k-м обзоре определяются 

L+1 отношений правдоподобия, которые сравниваются с нижними порога-

ми lB , 0,l L  [2] 

 
( , | )

( ) ,        0, ,
( , | )

k k
l

l lk k
l

f Z M H
k B l L

f Z M
   


  (1) 

где ( , | )k k
lf Z M H , ( , | )k k

lf Z M   — функции правдоподобия (ФП) про-

стой гипотезы lH  и сложной гипотезы l .  

При выполнении условия (1) при l j  принимается решение в пользу 

сложной гипотезы j , которое эквивалентно решению об отклонении про-

стой гипотезы jH . Таким образом, решение в пользу простой гипотезы iH  

может быть принято после того, как отклоняются остальные L простых ги-

потез , 0, ,lH l L l i , для которых одновременно выполняются усло-

вия (1).  

Возможность отклонения неудачных простых гипотез позволяет реа-

лизовать процедуру их отбрасывания. При этом проводится коррекция по-

становки задачи. Если осталась одна простая гипотеза lH , то выполняется 

прекращение наблюдений и принимается решение в ее пользу.  

Анализ эффективности разработанного алгоритма проведен с помо-

щью статистического моделирования. При отсутствии цели РС подчиняет-

ся экспоненциальному закону распределения, а при наличии цели – закону 

распределения на основе модели отраженного сигнала Сверлинг 1. Пола-

галось, что ОСШ может принимать значения 1 2.5q  , 2 7q  , 3 16q  , по-

этому L =3 и проверяется четыре простые гипотезы lH , 0,3l  .  

На рис. 1 представлены среднее число обзоров и вероятности пра-

вильного обнаружения ложной траектории, а на рис. 2 — среднее число 

обзоров и вероятности правильного обнаружения траектории цели с ОСШ 

2.5rq  , полученные адаптивным многоальтернативным алгоритмом об-

наружения траектории цели. Также с целью сравнения был выполнен ана-

лиз неадаптивного алгоритма двухальтернативного последовательного об-

наружения траектории цели [1] c заданными значениями ОСШ 2.5q   и 

16q  . Как следует из рис. 1 среднее число обзоров правильного обнару-

жения ложной траектории при использовании адаптивного многоальтерна-

тивного алгоритма и неадаптивного двухальтернативного алгоритма с за-

данным ОСШ 2.5q   близки. Это обусловлено тем, что в результате от-

брасывания неудачных гипотез, многоальтернативный алгоритм преобра-

зуется в двухальтернативный, в котором конкурируют соседние гипотезы 

0H  и 1H . Как следует из рис. 2 при использовании неадаптивного двухаль-

тернативного алгоритма с заданным ОСШ 16q  , цель с ОСШ 2.5rq   
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практически не обнаруживается. При этом адаптивный многоальтернатив-

ный алгоритм обнаруживает ее с вероятностью 0.96. Применение получен-

ного алгоритма позволяет сократить вычислительные затраты, поскольку 

необходимо рассчитывать ФП и выполнять проверку условия (1) только 

для оставшихся гипотез. 
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Рисунок 1. Рисунок 2. 
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Анотація 

На основі послідовного критерію простого доповнення отриманий адаптивний ал-

горитм багатоальтернативного послідовного виявлення траєкторії цілі по нижнім поро-

гам з використанням вирішальних статистик відміток при невідомому ВСШ. Застосу-

вання нижніх порогів дозволяє реалізувати процедуру відкидання невдалих гіпотез.  

Ключові слова: виявлення траєкторії цілі, вирішальні статистики, невідоме ВСШ. 

Аннотация 

На основе последовательного критерия простого дополнения получен адаптивный 

алгоритм многоальтернативного последовательного обнаружения траектории цели по 

нижним порогам с использованием решающих статистик отметок при неизвестном 

ОСШ. Применение нижних порогов позволяет реализовать процедуру отбрасывания 

неудачных гипотез.  

Ключевые слова: обнаружение траектории цели, решающие статистики, неизвест-

ное ОСШ. 

Abstract 

An adaptive multialternative sequential target track detection algorithm on the lower 

thresholds which are based on the simple additions sequential test using plots decision 

statistics with unknown target SNR is synthesized. The use of lower thresholds allows for 

discarding procedure failed hypotheses. 

Keywords: target track detection, decision statistics, unknown SNR.  
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ УМОВНОЇ ДЕКОНВОЛЮЦІЇ В  

БАЗИСАХ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФУР'Є ТА АДАМАРА ДЛЯ 

РЕСТАВРАЦІЇ ОБРАЗІВ 

Іванюк Н. О.; Рибін О. І., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут», м. Київ, Україна 

Реставрація одновимірних та двовимірних образів, спотворених вна-

слідок не ідеальності систем відображення, знайшла широке застосування 

в сучасних радіотехнічних системах, спеціальному телебаченні, медицині. 

В наш час існують чисельні методи реставрації образів. В даній роботі бу-

ло обрано метод, що потребує мінімальної апріорної інформації (відомості 

про причину неточковості імпульсної характеристики, енергію адитивного 

шуму в деградованому образі), метод умовної деконволюції, який вже сьо-

годні реалізавно в натуральних координатах та в базисі перетворення Фу-

р'є. Та нажаль, реставрація в натуральних координатах є занадто громізд-

кою (велика кількість математичних операцій з матрицями високих поряд-

ків), а використання перетворення Фур'є спряжене з проявами ефекту Гіб-

са, який призводить до «розмивання» границь графо елементів реставрова-

ного образу. Усунути дані недоліки дозволило використання обчислень в 

базисі перетворення Адамара. Таким чином, використовуючи для рестав-

рації образів метод умовної деконволюції в базисі перетворення Адамара, 

було розроблено економічні та швидкодіючі алгоритми (з використанням 

символьних методів формування моделі деградації [1]).  

В натуральних координатах оцінка шуканого (реставрованого) обра-

зу може бути отримана за виразом 

 ̂ = * ̿   ̿  
 

 
  ̿   ̿+

  
  ̿   ̅, (1) 

де   ̂ — шукана оцінка розміру    ;  ̿ — матричний оператор дискретної 

згортки порядку  ;  ̿ — матричний дискретний оператор умови «гладкос-

ті» оцінки порядку  ;  ̅ — стовпець відліків деградованого образу; 𝛌 — 

коефіцієнт варіації Лагранжа;   — знак транспонування. 

Щоб перейти від виразу (1) до виразу для оцінки спектру в області 

перетворення Адамара слід помножити певним чином матричні оператори 

виразу (1) на нормовані  матричні оператори перетворення Адамара. 

 ̂     * ̿     
 

 
   ̿   +

  
  ̿    

   ̅     (2) 

де  ̂      ̅    — стовпці відліків спектрів Адамара реставрованого та де-

градованого образів відповідно розміру    ;  ̿    
  — блочно-

діагональна матриця    ̿̿ ̿̿ ̿̿
   ̿     ̿̿ ̿̿ ̿̿

 
 ;  ̿         ̿̿ ̿̿ ̿̿

   ̿     ̿̿ ̿̿ ̿̿
 
  та 

  ̿        ̿̿ ̿̿ ̿̿
    ̿     ̿̿ ̿̿ ̿̿

 
 ;  ̿         ̿̿ ̿̿ ̿̿

   ̿     ̿̿ ̿̿ ̿̿
 
  — блочно-діагональні 
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матриці порядку    
Для формування даних блочно-діагональних матриць використову-

ється символьний метод, що дає можливість оперувати з матрицями висо-

ких порядків без затрати великої кількості математичних операцій та часо-

вих ресурсів.  

Основою методу умовної деконволюції в області перетворення Ада-

мара є обернення матриці деградації образу * ̿     
 

 
   ̿   +

  
. Для цьо-

го матриця деградації зводиться до діагонального виду тому для її обер-

нення достатньо обчислити зворотні значення для елементів діагоналі [2]. 

В результаті було отримано більш якісні результати реставрації за 

одних і тих же початкових умов.  

Порівняння результатів реставрації зображень методом умовної де-

конволюції в базисі перетворення Фур'є та Адамара показано на рис. 1 

(еталонний образ рис. 1а, деградований образ з дисперсією шуму v=0,5 — 

рис. 1б, реставроване зображення в базисі Фур'є — рис. 1в, реставрація в 

базисі Адамара — рис. 1г).  
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Рисунок 1. Результати реставрації зображень методом умовної деконволюції 

Під час процесу реставрації двовимірних образів було проведено 

аналіз співвідношень сигналу/шуму для відновлених зображень в області 

трансформант перетворення Фур'є та Адамара (рис. 2).  

На рис. 2а показано результат реставрації в області перетворення 

Фур'є (с/ш=28,7 при дисперсії шуму v=1 та коеф.варіації Лагранжа = 0,05), 

на рис. 2б — в області перетворення Адамара (с/ш=31,8 при дисперсії шу-

му v=1 та коеф.варіації Лагранжа = 0,05), еталонне зображення — рис. 2в 
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Як видно з результатів, наведених на рис. 2, при однакових висхід-

них умовах, реставрація методом умовної деконволюції в базисі перетво-

рення Адамара дає кращі показники (як якісні так і кількісні), ніж декон-

волюція в базисі перетворення Фур'є. 
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Анотація 

Представлені результати реставрації образі методом умовної деконволюції в бази-

сі перетворення Адамара. Проведено порівняння обробки зображень за допомогою ме-

тоду умовної деконфолюції в базисах трансформант перетворення Фур'є та Адамара. 

Ключові слова: умовна деконволюція, трансформант перетворення, матриця де-

градації образу. 

Анотация 

Представлено результаты реставрации образов методом условной деконволюции в 

базисе преобразования Адамара. Проведено сравнинение обработки изображений с по-

мощью метода условной деконволюции в базисах трансформант преобразования Фурье 

и Адамара 

Ключевые слова: условная деконволюция, трансформант преобразования, матрица 

деградации образа. 

Abstract 

The results of image restoration by conventional deconvolution method in Hadamard 

transformation basis are presented. The comparison of image processing using conventional 

deconvolution method in Fourier and Hadamard transformation bases is conducted. 

Keywords: conventional deconvolution, transformant, image degradation matrix. 
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Рисунок 2. Визначення співвідношення сигнал/шум в реставрованих зображеннях 
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ДЕКОМПОЗИЦІЯ СТРУМІВ ТА ПОТУЖНОСТЕЙ ТРИФАЗНОГО 

ЧОТИРИПРОВОДНОГО КОЛА В НЕСИМЕТРИЧНОМУ 

НЕСИНУСОЇДНОМУ РЕЖИМІ 

Артеменко М. Ю., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

На сучасному етапі розвитку електроенергетики інтенсивно зростає 

кількість нелінійних споживачів та збільшується їх одинична потужність,  

внаслідок чого в трифазних електричних колах настає несиметричний не-

синусоїдний режим, що призводить до погіршення якості електропоста-

чання та збільшення втрат енергії. Декомпозиції струмів та потужностей, 

запропоновані в різних теоріях потужності [1, 2] дозволяють розробити 

ефективні алгоритми компенсації неактивних складових струмів в трифаз-

них трипровідних мережах за допомогою засобів активної фільтрації. Од-

нак в чотирипровідних системах несиметрія фазних напруг призводить до 

появи складової нульової послідовності, що викликає підвищені втрати 

енергії за рахунок протікання струму в нейтралі, внаслідок чого запропо-

нована в [3] формула для визначення повної потужності трифазного чоти-

рипровідного кола враховує параметри силового кабелю. В даній роботі 

визначення складових повної потужності та відповідних струмів приво-

дяться у відповідність до нової формули повної потужності.  

Позначимо через К множину спільних номерів гармонік фазних на-

пруг та струмів, тоді усталений несинусоїдний процес з періодом 

2 /T    трифазного чотирипровідного кола повністю задається трикоо-

рдинатними векторами їх миттєвих значень 
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k k R

k k

t e t e t 

 

 
   

 
 u u i i i

K K

 

де ; ;Ak Bk Ck Ak Bk Ck
T T

j j j j j j
k Ak Bk Ck k Ak Bk CkU e U e U e I e I e I e

     
 u i  

( ) 2 Re ; , , ; , ,jk t
R k Ak Bk Ck Ak Bk Ck

k

t e U U U I I I



 
  

 
i i

K

 — діючі значення, , , ;Ak Bk Ck    

, ,Ak Bk Ck    — відповідні початкові фази k  ої гармонічної складової фаз-

них напруг та струмів фаз , ,A B C ; T  — знак транспонування.  

Зокрема, через комплексні вектори діючих значень фазних напруг та 

струмів ,k ku i  зазначених гармонічних складових виражається активна по-

тужність P та реактивна потужність Q за визначенням Будеану: 
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де — знак комплексного спряження; 1

0

( , ) Re ( ) ( )

T

T T

k k

k

T t t dt 



  i u i u i u
K

 — по-

значення операції скалярного добутку відповідних векторів; ,k kP Q — акти-

вна та реактивна потужності k–ої гармонічної складової з множини К.  

Повна потужність трифазної чотирипровідної системи S, визначена як 

максимальна активна потужність навантаження при заданих втратах енер-

гії на опорах фазових та нейтрального проводів r  і ,Nr дорівнює [3]: 
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тоді вираз (2) перетворюється наступним чином: 
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норма або діюче значення відповідного вектора. 

Використовуючи формулу подвійного векторного добутку [4], розкла-

демо кожен з векторів kρi  за базисом вектора :kρu  
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Визначимо еквівалентні провідності 
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тоді нормований вектор струмів навантаження може бути розкладений на 

такі ортогональні складові: 
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активний та реактивний струми; 0( ) ( ) ( ) ( )N NP NQ Nt t t t   i i i i  
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— струм небалансу; ( ) ( ) 2 Re jk t
R R k

k

t t e 



 
   

 
ρ ρi Pi i

K

 — струм спотворення. 

Внаслідок властивості ортогональності виконуються квадратичні спів-

відношення для діючих значень зазначених складових струмів 

 
2 22 22

P Q N RI    
ρ ρ

i i i i  (5) 

та складових повної потужності 

 2 2 2 2 2= ,S P Q N R    (6) 

де 
22 2

0 ;NP NQ N RN U R U   ρ ρ ρi i i i  — потужності небалансу та спотворень. 
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Анотація 

Представлена теорія потужності трифазного чотирипровідного кола в несинусоїд-

ному несиметричному режимі. Виведені аналітичні вирази для ортогональних складо-

вих вектора фазних струмів і декомпозиції повної потужності на квадратичні складові. 

Ключові слова: теорія потужності трифазного чотирипровідного кола. 

Аннотация 

Представлена теория мощности трехфазной четырехпроводной цепи в несинусо-

идальном несимметричном режиме. Выведены аналитические выражения для ортого-

нальных составляющих вектора фазных токов и декомпозиции полной мощности на 

квадратичные составляющие. 

Ключевые слова: теория мощности трехфазной четырехпроводной цепи. 

Abstract  

The power theory for three-phase four-wire circuit in nonsinusoidal asymmetric mode 

was presented. The analytical expressions for orthogonal phase currents‘ components and de-

composition of apparent power on quadratic components were derived.  

Keywords: power theory for three-phase four-wire circuit. 
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ПРО ТОЧНІСТЬ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ЛІНІЙНИХ 

ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ ЧАСТОТНИМ СИМВОЛЬНИМ 

МЕТОДОМ 

Шаповалов Ю. І., д.т.н., проф.; Мандзій Б. А., д.т.н., проф.;  

Бачик Д. Р., к.т.н. 

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

Оцінка стійкості є однією з найбільш складних задач аналізу та дослі-

дження лінійних параметричних кіл (ЛПК), оскільки вона диктується і 

складністю математичного апарату, і громіздкістю самих математичних 

обчислень [1]. У [2], на наш погляд, подано найбільш простий та ефектив-

ний спосіб оцінки стійкості ЛПК, який оснований на визначенні коренів 

степеневого полінома знаменника нормальної передавальної функції інер-

ційної частини таких кіл [2], а саме, їх дійсних частин: якщо дійсні частини 

усіх таких коренів від‘ємні, то коло асимптотично стійке. Такий підхід 

оцінки стійкості реалізований у системі функцій MAOPСs [3] і показав 

свою ефективність при аналізі ряду параметричних пристроїв, що предста-

вляються у вигляді ЛПК.  

Однак, як показала практика, адекватність оцінки стійкості через ви-

значення коренів степеневих поліномів часто визначається адекватністю 

визначення самих коренів, оскільки методи їх визначення є виключно чис-

лові, і точність результату наперед невідома [4]. Перевірка визначених ко-

ренів підстановкою їх у відповідний поліном не завжди дієва, оскільки теж 

часто пов‘язана з неточністю обчислень [4].  

Метою даної роботи є дослідження точності оцінки стійкості ЛПК ча-

стотним символьним методом (ЧС-метод) та визначення шляхів її підви-

щення.  

Зазначимо, що похибка результатів, отримуваних за ЧС-методом [2], 

визначається: а) кількістю перших k  гармонічних складових, обраних до 

апроксимаційного виразу передавальної функції (за основною частотою   

розкладу у ряд Фур‘є, яка визначається як найбільший спільний дільник з 

основних частот періодичної зміни параметричних елементів кола [2]); б) 

кількістю r  цифр (десяткових), якими представляються числа, що визначає 

точність виконання арифметичних дій. Таким чином, точність оцінки стій-

кості в нашому випадку визначається обраними значеннями k  та r , змен-

шення яких може призвести до погіршення точності, надмірне збільшен-

ня — до неоправданих затрат комп‘ютерного часу та пам‘яті. Останнє дос-

татньо критичне, оскільки аналіз реальних параметричних пристроїв з де-

кількома параметричними елементами ЧС-методом проводиться на грани-

чних можливостях символьного процесор сучасних версій MATLAB та з 

можливим виникненням некоректних ситуацій.  
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Так, на рис. 1,а показана карта значень коренів відповідних поліномів 

одноконтурного параметричного підсилювача [3] при кількості гармоніч-

них складових k  у них від 1 до 10 та для 13r  . На рис. 1,б — те саме для 

21r  . Для висвітлення неточності розрахунків глибину модуляції 

0,127m   параметричної ємності, що змінюється гармонічно, у підсилю-

вачі обрано близькою до межі нестійкості ( 0,128)m  . У картах накладено 

значення коренів поліномів при одній, 2-х, 3-х,…,10-и гармонічних скла-

дових у них. Поліноми є 6-го, 10-го, 14-го ,…, 42-го ступенів, 

відповідно [2], які визначаються за виразом (2 1)n k  , де n  — порядок 

диференціального рівняння, що описує дане коло. Ряд коренів, уточнюю-

чись, на рисунках візуально незначно змінюють своє розташування, тому 

вони є накладені один на один, і на картах видно корені, що визначені 

останніми. З карт витікає наступне. 

1. На більш детальних картах видно, що при зростанні кількості гар-
монічних складових k  у відповідних поліномах корені уточнюються.  

2. Дійсні частини усіх уточнених коренів прямують до двох значень:  
–40189284,9952811, –137250,373892005 при 13n   та –40189285,006683  

–137250,362447517 при 21n  .  

3. «Нові» корені, тобто ті корені, яких не було при менших значеннях 
k , визначаються найбільш неточно (корені з дійсною частиною  

–20122271,0488294).  

4. З рисунків витікає, що при ступенях поліномів від 6 до 30 корені 
визначаються достатньо точно. Тому останні корені накладаються на по-

передні і тільки їх видно (синій колір переважає).  

5. З рис. 1,а витікає, що при k , які відповідають ступеням поліномів 

від 30 до 42, корені визначаються менш точно. Це означає, що похибка (б) 

починає переважати над похибкою (а), і потрібно збільшити r . 

6. З рис. 1,б витікає, що при більшому r  розташування дійсних частин 

коренів поліномів вищих ступенів залишається таким же, як і для поліно-

мів нижчих ступенів. Це може говорити про достатність значення r  у та-

ких обчисленнях. 

7. Усі корені з рис. 1,б розташовані у лівій півплощині (при більшому 
масштабі це видно добре). Деякі корені з рис. 1,а розташовані у правій пів-

площині. Оскільки коло завідомо стійке, то такі недостатні значення r  мо-

жуть приводити до хибної оцінки стійкості кола. 

8. Прийнявши, що MATLAB визначає корені поліномів до 30 ступеня 

достатньо точно, отримуємо практичну залежність для вибору значення r : 

якщо (2 1) 30n k   , то 13r  , якщо (2 1) 30n k   , то 21r  . 

Ряд інших проведених у роботі обчислювальних експериментів з од-

ноконтурним та двоконтурним параметричними підсилювачами говорять 

про високу ефективність оцінки стійкості лінійних параметричних кіл ЧС- 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 27 

методом та переконують у тому, що цей метод на сьогоднішній день є од-

ним з кращих відомих методів такої оцінки. 

 
Рисунок 1,а. Карта коренів при 13r   Рисунок 1,б. Карта коренів при 21r   
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Анотація 

Робота присвячена питанням точності оцінки асимптотичної стійкості лінійних 

параметричних кіл частотним символьним методом. Наведено результати ряду 

комп‘ютерних обчислювальних експериментів, що виконані за допомогою системи фу-

нкцій MAOPCs у середовищі MATLAB. 

Ключові слова: лінійні параметричні кола, стійкість. 

Аннотация  

Работа посвящена вопросам точности оценки асимптотической устойчивости ли-

нейных параметрических цепей частотным символьным методом. Приведены результа-

ты ряда компьютерных вычислительных экспериментов, что выполнены с помощью 

системы функций MAOPCs в среде MATLAB. 

Ключевые слова: линейные параметрические цепи, устойчивость. 

Abstract  

In this paper we considered the question of accuracy assessment of asymptotic stability 

of linear parametric circuits by the frequency symbolic method. There presented the results a 

number of computer computing experiments that were made using by the system of functions 

MAOPCs in an environment MATLAB. 

Keywords: linear periodically time-variable circuits, stability. 
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ДИСКРЕТИЗАЦІЯ СКЛАДНИХ ПЕРІОДИЧНИХ СИГНАЛІВ ПРИ ЇХ 

ПРЯМОМУ ЦИФРОВОМУ СИНТЕЗУ 

Коцержинський Б. О., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Цифровий синтез складних періодичних коливань може бути викона-

ним за наступною простою схемою: у пам‘яті зберігаються значення вибі-

рок періоду коливань за певною частотою дискретизації, процесор у циклі-

чному режимі зчитує із пам‘яті вибірки і передає їх у цифро-аналоговий 

перетворювач (ЦАП), фільтр відновлює форму коливань (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Простий цифровий синтез періодичних коливань 

Якщо використати сигнальний процесор, у якому об‘єднані тактовий 

генератор, пам‘ять і процесор, то для створення синтезатора потрібні тіль-

ки зовнішні ЦАП і фільтр, а у разі потреби ще і підсилювач. Головна про-

блема полягає у створенні масиву вибірок, у виборі частоти дискретизації. 

Чим вона більша, тим точніше відтворюється форма періоду коливань, але 

збільшується розмір масиву вибірок, може не вистачити пам‘яті і швидко-

дії процесора. Наприклад, для синтезу тестового телевізійного сигналу 

(рис. 2, 3) з такими  тривалостями: періоду 64 мкс, складової В2 10 мкс із 

фронтами по80 нс, синус квадратичною складової В1 160 нс,   

 
Рисунок 2. Тестовий телевізійний сигнал 

 
Рисунок 3. Синусквадратичний імпульс F 

складової F 4 мкс і сходинкової складовою D1 26 мкс із лінійними фрон-
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тами по 220 нс; складова F (рис. 3) — гармонічні модульовані коливання 

4,43361875 МГц із синус квадратичною згинаючою зверху — частота дис-

кретизації повинна щонайменше удвічі перевищувати найбільшу частотну 

складову спектру коливань, але бути такою,щоб не проминути найкоротшу 

складову (160 нс) і правильно відтворити імпульс F. Спектр сигналу 

(рис. 4) простягається до 5 МГц. 

Виконані дослідження відтво-

рення сигналу з різними частота-

ми дискретизації fd 8, 16, 20, 32, 

40 і 50 МГц. Найкращі результати 

були отримані для частоти дис-

кретизації 50 МГц (рис. 5), яка у 5 

разів перевищує частоту Котель-

нікова 5*2 МГц, дозволяє мати до 

8 вибірок для складової В1. 

Відтворення сигналу було ре-

алізовано у системі Simulink 

(рис. 5). 

 
Рисунок 5. Модель синтезатора в системі Simulink. 

Генераторний блок FromFile моделює роботу процесора з достатньою 

для виведення вибірки швидкодією. У файл записується розрахований ма-

сив вибірок сигналу для певної частоти дискретизації. Наступні три блоки 

моделюють роботу ЦАП. Блок Quantizer виконує квантування вибірки по 

рівнях з вибраним інтервалом, що в нашому випадку відповідає 10-ти роз-

рядному ЦАП. Інші два блоки виконують 8-ми розрядне кодування та де-

кодування сигналу, який зображується на першій осцилограмі блоку Scope. 

Квантований сигнал з блоку Decoder пропускається через ФНЧ трьох різ-

них типів. 

Дискретизація із fd=8 МГц недостатня для відтворення складових В1, 

F. Збільшення частоти удвічі (рис. 6, 7) мало покращає форму сигналу (дві 

виборки для В1 та три на період коливань F ). Дискретизація із fd =32 МГц 

і з вибором фільтра правильно відтворює сигнал ,але найкращі результати 

отримані із fd = 50 МГц ( 8 виборок для В1 та 11 на період коливань F) 

(рис. 8, 9). 

 
Рисунок 4. Частотний спектр сигналу 
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Рисунок 6. Відтворення сигналу  

(fd=16 МГц) 

Рисунок 7.Складові B1 та F 

 (fd=16 МГц) 

Рисунок 8. Відтворення сигналу  

(fd=50 МГц) 

Рисунок 9.Складові B1 та F  

(fd=50 МГц) 

Вибір частоти дискретизації сигналу з незкінченним спектром згідно 

теореми Котельникова може спрацьовати, якщо у складному періодичному 

сигналі немає складових з малою тривалістю та із швидкими коливаннями, 

незначний внесок яких у спектр може суттєво впливати на форму сигналу, 

а отже і на вибір частоти дискретизації. 

Анотація 

Представлені результати дослідження вибору частоти дискретизації складних пе-

ріодичних сигналів при їх прямому цифровому синтезу на прикладі синтезу тестового 

телевізійного сигналу. Показано,що для відтворення складових з малою тривалістю та 

швидкими коливаннями треба значно збільшувати частоту дискретизації. 

Ключові слова: прямий цифровий синтез, синтезатор, дискретизація. 

Аннотация 

Представлены результаты исследовани выбора частоты дискретизации сложных 

периодических сигналов при их прямому цифровому синтезу на примере тестового те-

левизионного сигнала. Показано,что для отображения составляющих с малой длитель-

ностью и быстрыми колебаниями необходимо значительно увеличивать частоту дис-

кретизации . 

Ключевые слова: прямой цифровой синтез, синтезатор, дискретизация. 

Abstract  

The sampling frequency choice research is given for the complicated periodic signals 

taking as an example test television signal direct digital synthesis. It‘s shown that sampling 

frequency  must be increased essentially for short and fast components. 

Keywords: signal direct digital synthesis, synthesizer, sampling. 
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Распространение излучения в среде со случайным распределением па-

раметров является классической задачей [1], имеющей многочисленные 

приложения в различных отраслях современной науки и техники. Одно из 

них в настоящее время связано с оптической диагностикой биологических 

тканей, а другое с дистанционным зондированием земных покровов через 

атмосферу [2]. 

Реализация любого алгоритма восстановления структуры среды ба-

зируется на решении прямой задачи, т.е. на расчете характеристик поля 

подсветки в среде с заданным распределением оптических свойств и сиг-

налов, образующих изображение этой среды. Разработка универсальных 

моделей световых полей в случайно-неоднородных средах и совершенст-

вование моделей изображений этих сред является актуальной задачей, свя-

занной с повышением информативности методов оптической диагностики 

систем дистанционного мониторинга как биологических тканей в медици-

не, так и окружающей среды в радиофизике и геофизике.  

Пусть ijI  матрица яркости исходного изображения с интегральным 

распределением:  

 ( )P F I ,  (1) 

которое ставит в соответствие каждой величине I  вероятность ее суще-

ствования в выбранном фрагменте изображения. Если искажающая функ-

ция среды V , то после ее воздействия на исходное изображение ijI  мы по-

лучим другое, уже искаженное средой изображение:  

 ˆ
ijI =V ijI .  (2) 

Пусть для этого изображения  

 1
ˆ ˆ( )P F I .  (3) 
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Тогда можно попытаться сопоставить яркости изображений: искажен-

ного и исходного, имеющие одинаковые вероятности существования, т.е. 
ˆP P  для всей области определения I  и Î , т.е. 

 1
ˆ( ) ( )F I F I .  (4) 

Тогда  

 
1

1
ˆ ( ( ))I F F I  (5) 

Сравнивая (5) с (2) видно, что 

 
1

1V F F  (6) 

Таким образом, имея функцию распределения яркости исходного 

изображения и искаженного средой можно, сопоставив одинаковые кван-

тили искаженного и исходного изображений, получить значения функции 

искажения. Следует отметить, что, как правило, мы имеем искаженное 

средой изображение, которое необходимо восстановить. На основании это-

го изображения можно получить интегральное распределение интенсивно-

сти искаженного изображения. Исходное изображение и функция его рас-

пределения, как правило, неизвестны. Однако, могут быть известны функ-

ции распределения изображений для однотипных с восстанавливаемым, 

которые и использовать для получения функций искажения. 

Для проверки предложенного подхода использовался метод физиче-

ского моделирования. Различного типа изображения фотографировались в 

воздухе и через мутную среду, в качестве которой использовалась загряз-

ненная вода. По изображениям получались интегральные функции распре-

деления: тестового и искаженного средой, которые и использовались для 

построения корректирующей функции, на основании которой осуществля-

лось восстановление изображения. Следует отметить, что использовались 

отличающиеся, но однотипные тестовое и восстанавливаемое изображе-

ния. В первой серии опытов использовались изображения штрих-кода. На 

рис. 1 приведены получаемые через воду, различной степени загрязненно-

сти изображения и результат их восстановления.  

Проверка применимости предложенного подхода с использованием 

изображений текста и фрагмента Земли, полученного со спутника, дали 

удовлетворительные результаты. Видно, что по мере загрязнения воды 

снижается четкость изображения линий штрих кода. Это обстоятельство и 

может быть положено в основу определения вносимого средой затухания, 

а также восстановления изображения. Причем даже для чистой воды прои-

сходит искажение исходного изображения, по сравнению с полученным в 

воздухе.  
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Проведенные экс-

периментальные исс-

ледования показали. 

Что для восстановле-

ния изображения полу-

ченного через мутную 

среду можно использо-

вать функции распре-

деления тестового и 

восстанавливаемого 

изображений. Необхо-

димым условием явля-

ется их однотипность. 
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Анотація 

Запропоновано підхід до відновлення спотворенного мутним середовищем зобра-

ження, заснований на використанні апріорної інформації про вид розподілів при наяв-

ності та відсутності спотворень. Наведено приклади використання пропонованого під-

ходу для відновлення зображення при його спостереженні через мутне середовище.  

Ключові слова: мутне середовище, яскравість, зображення, що коректує функція, 

розподіл. 

Анотация 

Предложен подход к восстановлению искаженного мутной средой изображения, 

основанный на использовании априорной информации о виде распределений при нали-

чии и отсутсвии искажений. Приведены примеры использованиия предлагаемого под-

хода для восстановления изображения при его наблюдении через мутную среду, в каче-

стве которой выступала загрязненная вода.  

Ключевые слова: мутная среда, яркость, изображение, корректирующая функция, 

распределение.  

Abstract  

Propose an approach to restore of distorted images of turbid media. It is based on the use 

of a priori information about the form of distributions in the presence and lack of distortion. 

Examples of the use of the proposed approach for restoration the image when viewed through 

a turbid medium is shown. Turbid medium was contaminated water. 

Keywords: turbid medium brightness, image correction function, distribution. 

    
а) б) в) г) 

    
д) е) ж) з) 

Рисунок 1. Изображения полученные через мутную сре-

ду (а, в, д, ж) и восстановленные (б, г, е, з): а, б — чистая 

вода; в, г, — загрязнение 10%; д, е — 20%; ж, з — 40% 
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АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОДНОМЕРНОЙ 

ОПТИМАЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ ПОЛУКАУЗАЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Ляшук А. Н.; Жук С. Я., д.т.н., проф.;  

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина  

При построчном формировании однородных изображений широкое 

распространение получили полукаузальные алгоритмы фильтрации. При 

этом для формирования оценки в текущей точке изображения по строке 

используются все полученные данные, а по столбцу только полученные до 

текущей точки включительно.  

Основной трудностью является отсутствие точного решения задачи ре-

куррентной оптимальной полукаузальной фильтрации изображений, даже 

для линейной гауссовской модели изображений. Оптимальные фильтры 

требуют бесконечной памяти и часто являются расходящимися [1]. Поэто-

му актуальной задачей является разработка практически реализуемых ал-

горитмов фильтрации, которые в целом учитывают двумерный характер 

изображения. 

В работе [2] предложен подход, основу которого составляет разбиение 

процедуры оптимальной фильтрации изображения на два этапа. Он осно-

вывается на предположении условной независимости вероятностных ха-

рактеристик изображения по строкам и столбцам. На первом этапе выпол-

няется оптимальная одномерная фильтрация изображения соответственно 

по строкам и столбцам. На втором производится объединение полученных 

одномерных оценок в каждой точке изображения. Применение такого под-

хода позволяет получить лучшие результаты при незначительном увеличе-

нии вычислительных затрат по сравнению с результатами одномерной 

фильтрации изображений только по строкам или столбцам.  

Однородное изображение представляется в виде матрицы размерами 

N M . Каждый отсчет изображения описывается непрерывным парамет-

ром  ,x n m , который соответствует значению яркости в точке  ,n m , 

1,n N , 1,m M . Введем векторы     1 ,1 ,..., , 1nX x n x n m  , 

      2 , , , 1 ,..., , 1nX x n M x n M x n m   ,     1 1, ,..., 1,mX x m x n m  , ко-

торые содержат истинные значения яркостей элементов изображения до 

текущей обрабатываемой точки ( , )n m  рис. 1. 

C использованием свойства условной независимости совместная 

плотность вероятности (ПВ) отсчетов изображения ( , )x n m  (в дальнейших 

выкладках аргументы  ,n m  опускаем), 1nX , 2nX , 1mX  описывается вы-

ражением: 
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     1 1 22

1
, , , .n m nP X P X x P X x P X x

p x
  (1) 

где X  — вектор, который включает в себя x , 1nX , 1mX , 2nX  

 
Рисунок 1. 

Пусть изображение искажается помехой с независимыми отсчетам,  

при этом функцию правдоподобия  P Y X  можно записать в виде: 
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 (2) 

На основе формулы Байеса может быть найдено совместное апостери-

орное распределение  P X Y . Применяя теорему умножения вероятно-

стей, а также выполняя интегрирование выражения (2) по 1nX , 1mX , 2nX  

можно показать, что апостериорная ПВ  p x Y  элемента изображения x  

описывается выражением в виде: 
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 (3) 

Выражение (3) описывает структуру алгоритма двухэтапной фильтра-

ции текстурного изображения при полукаузальной обработке. На первом 

этапе вычисляются апостериорная ПВ  1,np x Y y  и экстраполированные 

ПВ  1mp x Y ,  2np x Y . На втором этапе выполняется расчет апостериор-
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ной ПВ  p x Y  путем объединения распределений  1,np x Y y ,  1mp x Y , 

 2np x Y ,  2mp x Y  и априорных ПВ  p x . ПВ  1,nP Y y ,  1mP Y ,  2nP Y , 

 P Y  представляют собой нормирующие множители после поступления 

соответствующих наблюдений [3]. 

В алгоритме объединения одномерных оценок (6), в отличии от полу-

ченного в [2], для элемента изображения x  используются апостериорная 

ПВ  1,np x Y y  и экстраполированные ПВ  1mp x Y ,  2np x Y . При этом 

отпадает необходимость вычисления одноточечной апостериорной ПВ 

( / )p x y  для каждого элемента изображения при объединении результатов 

одномерной фильтрации, что сокращает вычислительные затраты. 

На основе (3) следуя методике, приведенной в [3], может быть полу-

чены квазиоптимальных алгоритмов полукаузальной двухэтапной филь-

трации однородных текстурных гауссовских изображений.  
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Анотація 

На основі властивості умовної незалежності імовірнісних характеристик зобра-

ження по рядках і стовпцях отриманий алгоритм об'єднання результатів одновимірної 

оптимальної фільтрації при напівкаузальній обробці однорідних зображень і виконаний 

його аналіз. 

Ключові слова: оптимальна фільтрація, напівкаузальна обробка, однорідні зобра-

ження. 

Аннотация 

На основе свойства условной независимости вероятностных характеристик изоб-

ражения по строкам и столбцам получен алгоритм объединения результатов одномер-

ной оптимальной фильтрации при полукаузальной обработке однородных изображений 

и выполнен его анализ. 

Ключевые слова: оптимальная фильтрация, полукаузальная обработка, однород-

ные изображения. 

Abstract  

Based on the properties of conditional independence of probabilistic characteristics of 

the image in rows and columns an algorithm which combines the results of the one-

dimensional optimal half-causal filtration on homogeneous image was developed and ana-

lyzed. 

Keywords: optimal filtration, half-causal processing, homogeneous images. 
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ УТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ РЕВЕРБЕРАЦІЙНИХ 

ЕФЕКТІВ 

Маринін М. М.; Шпилька О. О., к.т.н. 

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна 

Реверберація утворюється внаслідок багаторазового відбиття від пове-

рхонь та одночасного поглинання звукових хвиль, та може бути представ-

лена імпульсною характеристикою приміщення, рис. 1 [1]. Розрізняють 

«ранню» та «пізню» реверберацію, «пізня» приходить з великими затрим-

ками та має більшу щільність променів. Також однією із її важливих 

характеристик є час затухання 

T60 протягом якого сила звуку зме-

ншується на 60 дБ. 

Для аналізу алгоритмів усу-

нення ефектів реверберації на ета-

лонні сигнали накладають штучно 

утворений ефект реверберації. То-

му актуальним являється задача по-

рівняння різних моделей генерації 

штучної реверберації. 

Одним із найпростіших мето-

дів генерації реверберації є струк-

тура Шредера [2] на базі всепропу-

скаючого фільтру з зворотними лі-

ніями затримки, яка зображена на 

рис. 2, де A(z) зазвичай замінюється 

лінією затримки довжиною m від-

ліків. Математична модель такої 

структури ревербератора має ви-

гляд: 

 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ).y n g x n x n m g y n m         (1) 

Цей фільтр дозволяє отримати щільну імпульсну характеристику і 

плоску частотну характеристику. Такий підхід використовується в більшо-

сті штучних ревербераторах даний час [3]. 

Модель ревербератора Мура зображену на рис. 3.а. Блок (a) ревербе-

ратора Мура забезпечує ранні відбиття за допомогою лінії затримки з від-

водами. Отриманий в результаті сигнал передається в блок (b), який пара-

лельний прямому шляху на одній гілці, на іншій гілці пропускається через 

 
Рисунок 1. Імпульсна характеристика  

приміщення. 

 
Рисунок 2. Структура на базі всепропус-

каючого фільтра 
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фільтри з різноманітними імпульсними характеристиками      , що забез-
печує пізню реверберацію.  
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     (2) 

де ( )h n
 — сумарна імпульсна характеристика плеча (b): 
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Модель пристрою генерації штучної реверберації з мережею зворотніх 

ліній затримок [4] зображена на рис. 3.б. В колі зворотного зв'язку коефіці-

єнт g був замінений на матрицю G.  

Відношення між входом та виходом з матрицею NxN без фільтрів Hi 

описується рівністю: 
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y n c s n d x n


    , (4) 

де si(n) вихід і-тої лінії затримки і як показано далі: 
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N

i i ij j i

j

s n m a s n b x n


    (5) 

а) б) 

Рисунок 3. Моделі пристроїв штучних ревербераторів 

Моделювання розглянутих алгоритмів (2)–(3) та (4)–(5) проведено в 

середовищі Matlab. Для моделювання використовувалась модель ревербе-

ратора Мура 4-ма лініями затримки та 6-ма гребінчатими фільтрами. Па-

раметри моделі ревербератора на основі мережі зворотніх ліній затримок з 

матрицею 4x4.) 

Результати моделювання для ревербератора Мура та ревербератора з 

мережею зворотних зв‘язків зображені на рис. 4.а та рис. 4.б. відповідно.  
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а) б) 

Рисунок 4. Імпульсні характеристики ревербераторів 

Отже, як видно з результатів моделювання імпульсні характеристики 

мають однаковий характер, але вони по різному створюють ранні та пізні 

ревербераційні ефекти. В моделі Мура первинна реакція звучить надто 

дискретно, що призводить до зернистості звуку при імпульсних сигналах. 
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Анотація 

Представлено опис та порівняння методів для створення штучного ефекту ревер-

берації на основі моделі Мура та мережі зворотніх зв‘язків. В середовищі MATLAB про-

ведено моделювання імпульсних характеристик для різноманітних параметрів моделей. 

Ключові слова: реверберація, модель Мура, мережа зворотніх зв‘язків. 

Аннотация 

Представлено описание и сравнения методов для создания искусственного эффек-

та реверберации на основе модели Мура и сети обратных связей. В среде MATLAB про-

ведено моделирование импульсных характеристик для различных параметров моделей. 

Ключевые слова: реверберация, модель Мура, сеть обратных связей.  

Annotation 

The description and comparison of methods for creating artificial reverberation effect on 

the model of Moore and feedback delay network. In the environment of MATLAB simulation 

conducted impulse response for different model parameters. 

Keywords: reverb, Moore model, the feedback delay network. 
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ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ ЯК МЕТОД ОБРОБКИ ТЕХНІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Дюжаєв Л. П., к.т.н., доц.; Мельник О. В. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Поняття технічної інформації є надзвичайно об‘ємним. З радіотехніч-

ної точки зору інформацією являється передача сигналів. Таким чином, 

обробка технічної інформації є нічим іншим, як обробкою сигналів, що мі-

стять інформацію. 

При дослідженні, сигнали представленні у вигляді математичного за-

пису, а саме як часові або частотні функції. 

Генетичні алгоритми відносять до оптимізаційних методів. Ці методи 

широко застосовуються під час обробки сигналів, наприклад, виділенні 

корисного сигналу з суміші сигналу і шуму, виявленні характеристик ін-

формативних ознак, вимірюванні і аналізі параметрів сигналу.   Оптиміза-

ційні задачі полягають в знаходженні мінімума(максимума) заданої функ-

ції. Генетичні алгоритми(ГА) – це адаптивні методи пошуку. В них вико-

ристовуються як аналог механізму генетичного спадкоємства, так і аналоги 

природного відбору. При цьому зберігаються біологічна термінологія в 

спрощеному вигляді та основні поняття лінійної алгебри. 

Введемо деякі поняття, що застосовуються у ГА: 

Хромосома – вектор(або рядок) з деяких чисел. Цей вектор представ-

лений у двійковому вигляді, наприклад 1010011. Кожна позиція (біт) хро-

мосоми називається геном. 

Індивідуум – набір хромосом. 

Популяція – сукупність індивідуумів. 

Кроссинговер – операція, при якій дві хромосоми обмінюються своїми 

частинами. Наприклад, 1100&1010 стає 1110&1000. 

Мутація – випадкова зміна однієї або декількох позицій в хромосомі. 

Придатність – критерій або функція, екстремум якої необхідно знай-

ти.  

Основні принципи роботи ГА полягають в наступній схемі(див. також 

рис. 1): 

1. Генеруємо початкову популяцію із n хромосом. 

2. Розраховуємо для кожної хромосоми її придатність. 
3. Обираємо пару хромосом-батьків за допомогою одного із способів 

відбору. 

4. Проводимо кроссинговер двох батьків з ймовірністю 
cp , роблячи 

двох нащадків. 

5. Проводимо мутацію нащадків з ймовірністю 
mp . 
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6. Повторюємо кроки 3-5, доки не буде згенеровано нове покоління 

популяції, що містить n хромосом. 

7. Повторюємо кроки 2-6, доки не буде досягнутий критерій завер-

шення процесу. 

Критерієм завершення процесу може слугувати задана кількість поко-

лінь або сходження популяції.  

Сходженням називається такий стан популяції, коли всі рядки популя-

ції майже однакові і знаходяться в області деякого екстремуму. В такій си-

туації кроссинговер практично ніяк не змінює популяції, так як створювані 

при ньому нащадки уявляють собою копії батьків із змінними ділянками 

хромосом. 

Основними операторами ГА яв-

ляються кроссинговер, мутація, вибір 

батьків і селекція (відбір хромосом в 

нову популяцію). Існує багато видів 

цих операторів, і цей вид відіграє 

важливу роль в реалізації і ефектив-

ності ГА. Вибір виду оператора за-

лежить від постановки конкретної 

задачі. 

Ймовірність кроссинговера за-

звичай обирається достатньо висо-

кою, 80-95%. Але, в деяких задачах найкращий результат досягається при 

кроссинговері з ймовірністю 60%. Ймовірність мутації повинна бути мала: 

0,5-1%. 

Ефективність ГА залежить від вибору способів кроссинговера, мута-

ції, вибору батьківської пари, формування нової популяції, а також від та-

ких параметрів як розмір популяції, довжина хромосоми. Оцінити ГА мо-

жна за допомогою різноманітних тестових функцій, наприклад, функції Де 

Йонга. 

Генетичні алгоритми володіють рядом переваг, наприклад, такими як: 

  ГА прості в реалізації; 

  ГА можуть бути використані для широкого класу задач; 

  ГА не потребують  ніякої інформації про поведінку функції, на-

приклад, диференційності або неперервності; 

  ГА придатні для вирішення крупномасштабних проблем оптимізації. 
В той же час існує ряд труднощів в практичному використанні ГА, а 

саме: 

  ГА неефективно використовувати у випадку оптимізації функції, по-
требуючій великої кількості часу на розрахування; 

  ГА важко змоделювати для знаходження всіх вирішень задачі; 

  За допомогою ГА проблематично знайти точний глобальний опти-
мум; 

 
Рисунок 1. Схема простого ГА 
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  ГА важко використовувати для ізольованих функцій (рис. 2). Це 
проблема для будь-якого методу оптимізації, оскільки ізольована функція 

не несе жодної інформації, підказуючої, де знаходиться максимум. 

 
Рисунок 2. Ізольована функція 

На завершення, можна зробити висновки, що генетичні алгоритми яв-

ляються потужним обчислювальним засобом в різноманітних оптимізацій-

них задачах. Генетичні алгоритми також використовуються у середовищі 

MATLAB, що знаходяться у тулбоксі Genetic Algorithm and Direct Search 

Toolbox. 
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Анотація 

В роботі наведений приклад обробки технічної інформації, а саме знаходження 

екстремумів (мінімумів і максисумів) функцій, такий як «генетичні алгоритми». Розг-

лянуті безпосередньо алгоритм цього методу, а також особливості використання мето-

ду та його переваги і недоліки, сфери застосування. 

Ключові слова: Генетичні алгоритми, обробка технічної інформації. 

Аннотация 

В работе представлен пример обработки технической информации, а именно на-

хождение экстремумов (минимумов и максисумов) функций, такой как «генетические 

алгоритмы». Рассмотренны непосредственно алгоритм этого метода, а также особенно-

сти использования метода и его преймущества и недостатки. 

Ключевые слова: Генетические алгоритмы, обработка технической информации. 

Abstract  

An example of the processing of technical information is introduced in this paper, such 

as finding of extrema (minima and maxima) functions, such as "genetic algorithms". An 

algorithm of this method and also particular qualities of utilization of this method as well as 

its advantages and disadvantages, domains of utilization are directly described in this paper. 

Keywords: genetic algorithms, processing of technical information. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ 

АДАПТИВНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В ПЛОСКИХ 

ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТКАХ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Неуймин С. С.; Жук С. Я., д.т.н., проф. 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина. 

Одной из наиболее существенных и актуальных проблем, возникаю-

щих при функционировании радиоэлектронных систем различного назна-

чения, является снижение уровня активных помех, т.е. тех составляющих 

шума канала, которые являются следствием наличия в эфире других исто-

чников радиосигнала. Для ее решения широкое применение находит про-

странственная фильтрация сигналов, которая наиболее эффективно реали-

зуется методами цифровой обработки сигналов на базе цифровых антен-

ных решеток (ЦАР) [1]. В условиях сложной динамически изменяющейся 

обстановки пространственная фильтрация на выходе ЦАР должна быть 

адаптивной. Под адаптивным алгоритмом понимается рекуррентная про-

цедура пересчета вектора весовых коэффициентов пространственного фи-

льтра на основе поступающих измерений. Для решения задачи пространст-

венной фильтрации необходимо выбрать наилучший метод определения 

весовых коэффициентов при наличии практических ограничений. Однако 

вопросы практической реализации данных методов в реальных системах 

недостаточно широко изучены. Поэтому существует необходимость исс-

ледования данных методов и поиска возможных путей практической реа-

лизации пространственной обработки сигналов в ЦАР [2]. 

Для исследования методов адаптации при использовании произволь-

ных по форме плоских ЦАР был разработан программный комплекс в сре-

де быстрой разработки приложений Embarcadero RAD Studio языке про-

граммирования Delphi, которая является одним из распространенных инст-

рументов для моделирования алгоритмов, устройств и систем цифровой 

обработки сигналов. 

Программный комплекс состоит из двух 

основных компонентов: панели-дерева и 

блок-диаграммы. Панель-дерево представля-

ет собой список параметров диаграммы на-

правленности (ДН) решетки, входных воз-

действий, алгоритмов адаптации и служит 

для ввода/вывода данных, открытия допол-

нительных подпрограмм и графических дан-

ных (рис. 1). Блок-диаграмма содержит гра-

фический код панели-дерева (рис. 2). 
 

 

Рисунок 1. Панель-дерево 
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Рисунок 2. Графический код панели-дерева 

Алгоритмы адаптивной фильтрации функционируют под действием 

внутренних или внешних тестовых сигналов — входного воздействия. В 

программном комплексе формирование входного воздействия, включает в 

себя формирование полезного сигнала по заданным параметрам, шума в 

элементах решетки, и различных внешних помех.  

Для моделирования произвольных по форме плоских ЦАР использую-

тся подпрограммы выбора элемента антенной решетки и его ДН, распреде-

ления расстояний между элементами, установления амплитудно-фазового 

распределения (весовых коэффициентов). Результатом является графичес-

кое представление ДН (рис. 3,а) в вертикальной и горизонтальных плоско-

стях, а также возможность вывода трехмерного изображения (рис. 3,б). 

а                                                 б 

Рисунок 3. ДН ЦАР: а — плоскостное, б — трехмерное изображение 

После настроек входного воздействия и моделирования характеристик 

исходной ЦАР проводится моделирование адаптивной фильтрации (опре-

деление весовых коэффициентов) по выбранному методу. В качестве ре-

зультатов моделирования выводятся ДН до и после адаптации, процесс 

сходимости при адаптации, весовые коэффициенты, амплитудное и фазо-

вое распределение на элементах и показатели эффективности алгоритма 

адаптивной фильтрации. 

На рисунке 4 представлены ДН прямоугольной ЦАР при наличии 

одиночной помехи в вертикальной и горизонтальной плоскостях до и пос-

ле адаптации. Использован градиентный алгоритм на основе метода наи-

меньших квадратов. После его применения сформированная ДН имеет 

"нули" в направлении помехи. 
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а                                                                  б 

Рисунок 4. ДН ЦАР: а — вертикальной, б — горизонтальной плоскости 

Разработанный программный комплекс позволяет исследовать ДН 

плоских ЦАР произвольной формы с заданным амплитудно-фазовым рас-

пределением или весовыми коэффициентами, а также эффективность по-

давления пространственных помех при использовании различных методов 

адаптивной фильтрации. 
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Анотация 

Разработанный программный комплекс позволяет исследовать ДН плоских ЦАР 

произвольной формы, а также эффективность подавления пространственных помех при 

использовании различных методов адаптивной фильтрации. 

Ключевые слова: программный комплекс, цифровая антенная решетка, адаптивная 

фильтрация. 

Abstract 

Developed software package allows you to explore far-field pattern flat digital antenna 

array freeform, and also effectiveness of spatial clutter suppression using different methods of 

adaptive filtering. 

Keywords: software complex, digital antenna array, adaptive signal processing. 
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ОБРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОГО СИГНАЛУ СЕНСОРА ЗА 

ДОПОМОГОЮ ПАРАБОЛІЧНОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ 

Осадчук О. В., д.т.н., проф.; Савицький А. Ю., к.т.н.;  

Звягін О. С., к.т.н. 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Основним джерелом інформації систем контролю та регулювання є 

сенсори фізичних величин, що впливають на процеси обробки, виробничий 

мікроклімат та інші об‘єкти, що впливають на процес виробництва та 

якість готової продукції. Важливою складовою таких систем є процес об-

робки первинної інформації та методика прийняття рішень про регулю-

вання параметрів системи.  

Розглянемо структуру звичайного двоканального сенсора (рис. 1), на-

приклад сенсора вологості, описаного в [1]. 

Проходження вимірюваль-

ного сигналу вимірювальним се-

редовищем супроводжується, в 

залежності від типу сенсора, пог-

линанням частини його енергії чи 

відбиттям від нього. Порівнюючи 

сигнал, що пройшов крізь сере-

довище з опорним сигналом того 

самого джерела, можна визначи-

ти кількісну ознаку вимірювано-

го параметру [2]. Точність порівняння даних сигналів впливає на результат 

вимірювання. Для вимірювання різницевого сигналу двох каналів застосу-

вання компараторів та інших аналогових пристроїв обмежена внаслідок їх 

низької завадостійкості та необхідності використання АЦП для інтеграції у 

загальну інформаційно-вимірювальну систему. Тому блоки обробки пер-

винних сигналів сенсорів таких систем часто виконуються на основі мік-

ропроцесорів [1].  

Для розробки програмного забезпечення мікропроцесорних вимірюва-

льних систем застосовуються чисельні методи, реалізація яких пов‘язана з 

апроксимацією періодично знятих показників і подальшого обчислення ви-

значеного інтеграла за одним з чисельних методів. Точність даних методів 

залежить від частоти повторення вимірювань та степеня апроксимуючого 

полінома, що описує функцію між двома точками. Однак, серед таких ме-

тодів нелінійної апроксимації широкого практичного застосування отри-

мав метод Сімпсона. 

В даній роботі пропонується метод на основі уточнення метода трапе-

цій за рахунок параболічної інтерполяції, що дозволяє використання з од-

 

Джерело 

сигналу

Середовище

Блок 

порівняння

Вихід

Рисунок 1. Структурна схема двоканального 

сенсора 
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ного боку переваги лінійної інтерполяції (простота, висока швидкодія), з 

іншого боку усунути необхідність «склеювання» парабол за методом Сім-

псона. 

Нехай на відрізку   ab  існує функція диференційована на даному від-

різку  F x  (рис. 2). Розділимо даний відрізок на n рівних відрізків прями-

ми 0y x a  , 1y x , … , ny x b   з кроком 1n nx x h  .   

Знайдемо площу, обмежену 

зверху графіком функції  F x , зни-

зу — віссю абсцис та графіками 

функцій oy x , 1y x , що матема-

тично є визначеним інтегралом фу-

нкції  F x
 
на відрізку Х0Х1 

(рис. 3). 

Розглянемо випадок, коли фу-

нкція  F x  випукла вгору.  

Для перевірки даного твер-

дження проведемо відрізок [ ]AB  (де A  — перетин графіків  F x  та 

  0y x x  та B  — перетин графіків функцій  F x  та   1y x x ). Точка C  є 

серединою відрізку [ ]AB . 

Проводимо через точку C  

пряму, перпендикулярну відрізку 

[ ]AB . Дана пряма є геометричним 

місцем точок центрів кіл, що про-

ходять через точки A  та B . Позна-

чимо O  точку перетину даної пря-

мої та осі абсцис, та O  - точка пе-

ретину даної прямої з віссю орди-

нат. 

Площа, яку необхідно знайти, є 

сумою площі трапеції 0 1X ABX  та 

сегменту кола в центрі в точці O , 

яке проходить через точки A  та B . 

Площа трапеції 0 1X ABX  визна-

чається з виразу: 

 

   1 0

2
trap

F x F x
S h


 . (1) 

Площа сегменту кола з центром в точці O  обмежена хордою AB  опи-

сується рівнянням: 

 
Рисунок 2. Графік вхідної функції 

 
Рисунок 3. Геометричне місце точок 

центрів кіл О 
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Площа, обмежена графіками функцій 0x x , ( )F x , nx x
 
замінюється 

інтегральною сумою:   
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Для порівняння обрахуємо визначений інтеграл функції 
2
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( )

5

x
y x
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на відрізку [1; 2] з кроком 0,1 за допомогою уточненого метода трапецій і 

метода Сімпсона. При розрахунку за методом Сімпсона отримаємо резуль-

тат 0,05022 , а при розрахунку запропонованим уточненим методом 

0,050299 . Отже результат за двома методами дає збіжність до 4-го знака 

після коми. 
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Анотація 

Розглянуто можливість чисельної обробки вимірювальних сигналів сенсорів. Ви-

ведено методику розрахунку енергії сигналів за визначений період на основі уточнено-

го метода трапецій. Проведено експериментальне порівняння отриманих результатів з 

методом Сімпсона.  

Ключові слова: інтеграл, сенсор, чисельний метод. 

Аннотация 

Рассмотрена возможность численной обработки измерительных сигналов сенсо-

ров. Выведена методика расчета энергии сигналов за определенный период на основе 

уточненного метода трапеций. Проведено экспериментальное сравнение полученных 

результатов с методом Симпсона. 

Ключевые слова: интеграл, сенсор, численный метод. 

Abstract  

The possibility of numerical processing of the measurement signals of sensors. We 

derive a method of calculating the signal energy over a given period based on an improved 

method of trapezoids. The experimental results are compared with the method of Simpson.  

Keywords: integral, sensor, numerical method. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВОГО 

АДАПТИВНОГО ФІЛЬТРУ З ПАРАЛЕЛЬНИМ ВАГОВИМ 

ПІДСУМОВУВАННЯМ СИГНАЛІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

АЛГОРИТМІВ УІДРОУ І КАЛМАНА 

Семібаламут К. М.
1
; Жук С. Я.

2
, д.т.н., проф. 

1
Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка, м. Київ, Україна 

2
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Успіх рішення задачі виявлення і оброблення корисного сигналу на 

фоні потужних завадових випромінювань залежить від ефективності робо-

ти компенсаторів завад з відокремленим основним і керованими додатко-

вими каналами прийому на основі адаптивних антенних решіток. Алгори-

тмічна схема багатоканального (по числу додаткових каналів) цифрового 

адаптивного фільтру (ЦАФ) з паралельним ваговим підсумовуванням 

(ПВП) сигналів представлена на рис. 1 [1]. 

Задача оптимізації полягає у обчи-

сленні вагових коефіцієнтів з ціллю 

зміни форми та просторової орієнтації 

діаграми спрямованості антенної реші-

тки для зменшення впливу завад. 

Серед відомих градієнтних алго-

ритмів обчислення вагових коефіцієн-

тів, алгоритм мінімуму середньоквад-

ратичної помилки (алгоритм Уідроу) 

дозволяє використовувати оцінку гра-

дієнта зміни вектора вагових коефіціє-

нтів. Це особливо важливо при невідо-

мих і незмінних статистиках сигналів, 

які зазвичай мають місце на практиці. Перевагою цього алгоритму є най-

менша кількість арифметичних операцій порівняно з іншими алгоритмами.  

Однак, алгоритм Уідроу відноситься до класу квазіоптимальних. Не-

доліком є залежність швидкості його збігу від обумовленості кореляційної 

матриці (КМ) завадових сигналів [2]. Під обумовленістю КМ розуміють 

відношення її максимального власного значення до мінімального сигналь-

ного власного значення 

 
1

макс. сигн. мін     . 

З урахуванням квазіградієнтного алгоритму [3] обчислення вагових 

коефіцієнтів у модулях М1, для випадку двох джерел завадового випромі-

нювання, потужність завади на виході еквідистантної антенної решітки бу-

де 

 
Рисунок 1. Алгоритмічна схема N-

канального ЦАФ з ПВП: М1 — прос-

тіший одноканальний компенсатор 
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де pмін — потужність завади на виході ЦАФ після закінчення процесу на-

лаштування (n); p1 — потужність завади на першому додатковому вхо-

ді ЦАФ; i — власні сигнальні значення КМ, i = 1…l; l — число джерел за-

вад.  

Співвідношення (1) отримано з урахуванням вибору крокового множ-

ника µ за умови мінімального рівня шуму градієнта [4]. 

Результати аналітичних розрахунків по співвідношенню (1) та моде-

лювання для класичної організації обчислень в модулі ЦАФ з ПВП [2] на-

ведені на рис. 2. Видно, що погана (20 дБ) обумовленість КМ знижує шви-

дкодію градієнтних ЦАФ з ПВП. 
 

 

Час адаптації збільшується на 

1…2 порядки (в порівнянні з випад-

ком доброї обумовленості КМ – 

2 дБ). У складних умовах завадової 

ситуації це може привести до втра-

ти працездатності ЦАФ. 

Найбільш складними з точки 

зору обчислювальних затрат є адап-

тивні алгоритми на основі калма-

новської фільтрації, які дозволяють 

отримати оптимальні характеристи-

ки як у перехідному, так і сталому 

режимах роботи фільтру [2]. 

Виходячи з отриманих вище 

результатів, представляє практич-

ний інтерес проведення порівняльного аналізу ефективності роботи ЦАФ з 

ПВП на основі алгоритмів Уідроу та Калмана в умовах поганої обумовле-

ності КМ завад. 

У алгоритмі Калмана, обчислення вагових коефіцієнтів k буде 

  





  )1()()()()1()( *
д

*
o nknUnUnKnknk

T
, 

де k(n), k(n-1) — комплексні вагові коефіцієнти додаткових каналів прийо-

му ЦАФ для n-ї та (n-1)-ї вибірки; K(n) — матриця коефіцієнтів передачі 

фільтру Калмана; )( ),( дo nUnU  — складові сигналу на основному та дода-

тковому вході ЦАФ; * — знак комплексної спряженості; T — знак ерміто-

вого транспонування. Матриця K(n) алгоритму Калмана буде 

 
Рисунок 2. Потужність завади на виході 

ЦАФ з ПВП від кількості ітерацій 
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, 

де )1()()()1()( д  nPnUnKnPnP T  — коваріаційна матриця помилки 

прогнозу; Rv — діагональна матриця з елементами дисперсії шуму апрок-

симації сигналу основного каналу додатковими каналами прийому. 

Результати статистичного 

моделювання при використанні 

алгоритму Калмана у ЦАФ з 

ПВП представлено на рис. 3. 

Аналіз графіку (крива 2) підтвер-

джує робастність алгоритму до 

поганої обумовленості КМ та 

свідчить про підвищення швид-

кодії ЦАФ з ПВП на основі алго-

ритму Калмана у 50 раз. 
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Анотація 

Представлено порівняльний аналіз ефективності ЦАФ з ПВП на основі алгоритмів 

Уідроу та Калмана у випадку поганої обумовленості КМ завад. 

Ключові слова: Цифровий адаптивний фільтр з паралельним ваговим підсумову-

ванням, квазіградієнтний алгоритм Уідроу, алгоритм Калмана. 

Аннотация 

Представлен сравнительный анализ эффективности ЦАФ с ПВС на основе алго-

ритмов Уидроу и Калмана при плохой обусловленности КМ помех. 

Ключевые слова: Цифровой адаптивный фильтр с параллельным весовым сумми-

рованием, квазиградиентный алгоритм Уидроу, алгоритм Калмана. 

Abstract 

A comparative analysis of the effectiveness of digital adaptive filters (DAF) in parallel 

weighted summation of signals based on algorithms and Kalman Widrow in poor condition-

ing KM interference. 

Keywords: digital adaptive filter with a parallel summation weight, quasigradient algo-

rithm Widrow, Kalman algorithm. 

  

 
Рисунок 3. Потужність сигналу завади на ви-

ході ЦАФ з ПВП від кількості ітерацій для 

поганої (20 дБ) обумовленості КМ 
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Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. 
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СЕКЦІЯ 2. ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ. 

УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕХНІКА. 

Методи та засоби проектування радіоелектронної 

апаратури, включаючи розв'язання схемотехнічних, кон-

структорських та технологічних проблем; системи ав-

томатизованого проектування; методи та засоби забез-

печення якості радіоелектронної техніки та підтримання 

її працездатності під час експлуатації. Проектування та 

застосування технологічної ультразвукової апаратури. 
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ОПТОІМІТАНСНИЙ НАПІВСУМАТОР  

Фурса С. Є., к.т.н.; Зінько Л. О.; Лавров М. В. 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Сучасний стан розвитку автоматизованих систем контролю і управ-

ління різноманітними технологічними та фізичними процесами характери-

зуються широким використанням засобів збору, обробки та передачі інфо-

рмації. Логічні елементи, як один з таких засобів, входять до складу будь-

якої інформаційно-вимірювальної або керуючої системи і значною мірою 

визначають її характеристики. Однак покращення швидкісних, метрологі-

чних та технологічних характеристик апаратури часто досягається шляхом 

її ускладнення та підвищення вартості. 

Одним з перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є викорис-

тання імітансних [1] та оптоімітансних [2] логічних елементів (ОЛЕ) на ба-

зі узагальнених перетворювачів імітансу (УПІ) [3], що працюють в ліній-

ному режимі.  

ОЛЕ описує система параметрів, що характеризує їх і як логічні еле-

менти, і як оптично чутливі пристрої:  

1) Навантажувальна здатність; 
2) Коефіцієнт об‘єднання по входу; 
3) Швидкодія при перемиканні; 

4) Завадозахищеність; 
5) Технологічність; 
6) Фмін — мінімальна чутливість — тобто найменше значення світло-

вого потоку, за якого виникає фотовідгук чутливого елемента та відбува-

ється перемикання схеми. 

Відомо, що як імітансні, так і оптоімітансні логічні елементи забезпе-

чують повний функціональний базис [4-6]. Їх застосування у поєднанні із 

відомими інверторами та конверторами імітансу [3] дозволяє створювати 

нові повнофункціональні схеми.  

Прикладом такої схеми є оптоімітансний напівсуматор (рис. 1), утво-

рений оптоімітансними логічними елементами «І» та «АБО», імітансним 

логічним елементом «І» та інвертором імітансу на польовому транзисторі. 

Пристрій працює таким чином. Вхідним інформаційним параметром є оп-

тичне опромінювання. Причому наявність світлового потоку Ф≠0 відпові-

дає логічній одиниці (1), а відсутність оптичного опромінювання Ф=0 від-

повідає логічному нулю (0). Вихідним інформаційним параметром є харак-

тер реактивної складової перетвореного імітансу — ImWвих. Схема працює 

на частотах, вищих за f0. 
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При відсутності оптичного опромінювання на резисторах R1 та R2, що 

є входами оптоімітансного логічного елемента «АБО», на його виході 

з‘явиться перетворений імі-

танс з ємнісною реактив-

ною складовою ImWвих <0 

(С), що відповідає логічно-

му нулю. При відсутності 

оптичного опромінювання 

на фоторезисторах R3 та R4 

на вході оптоімітансного 

логічного елемента «І», на 

його виході утвориться пе-

ретворений імітанс з ємніс-

ною реактивною складовою 

ImWвих<0 (С), який також 

відповідає логічному нулю. 

Ємнісний імітанс, що 

відповідає логічному нулю, 

з колектора біполярного 

транзистора VT1 через роз-

ділову ємність потрапляє на перший вхід логічного елемента «І» — базу 

другого біполярного транзистора VT3. Ємнісний імітанс, що відповідає ло-

гічному нулю, з колектора біполярного транзистора VT2 через розділову 

ємність  потрапляє на вхід інвертора, реалізованого на польовому транзис-

торі VT5 та резисторах R9–R11. З витоку польового транзистора перетво-

рений імітанс з індуктивною реактивною складовою ImWвих>0 (L) , що від-

повідає логічній одиниці, через розділову ємність потрапляє на другий вхід 

логічного елемента «І» — базу транзистора VT4. В цьому випадку на дру-

гому виході  маємо ємнісний імітанс, що відповідає логічному нулю і на 

першому виході також ємнісний імітанс, що відповідає логічному нулю. 

При наявності оптичного опромінювання на одному з входів ОЛЕ «АБО», 

та відповідно на одному з входів ОЛЕ «І», на колекторі транзистора VT1 

з‘являється індуктивний імітанс, що відповідає логічній одиниці, а на ко-

лекторі транзистора VT2 з‘являється ємнісний імітанс, що відповідає логі-

чному нулю. В цьому випадку на першому виході маємо ємнісний імітанс, 

що відповідає логічному нулю, а на другому виході маємо індуктивний 

імітанс, що відповідає логічній одиниці.  

 За умови освітлення усіх фоторезисторів  на входах обох ОЛЕ, на 

першому виході оптоімітансного напівсуматора утвориться індуктивний 

реактивний імітанс ImWвих>0 (L), на другому виході маємо ємнісний реак-

тивний імітанс. Таким чином робота даного напівсуматора описується таб-

лицею істинності (табл. 1). 

Uж

Вихід 1

Вихід 2

R1
R2 R5

VT1

C1

R8 R12

R9

R3

R6

VT2

R7

VT3
VT4

R13

C3

С4

С6

С5R11R10

C2

VT5

R4

Рисунок 1. Схема оптоімітансного напівсуматора 
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Розглянуті логічні елементи придатні до виготовлення за інтеграль-

ною технологією. 

Можли-

вість працю-

вати як з оп-

тичними, так 

з імітансни-

ми рівнями, 

які опису-

ються не кількісною величиною імітансного параметра, а лише його харак-

тером або знаком, підвищує завадозахищеність подібних інформаційних 

пристроїв. 
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Анотація 

У роботі наведено приклад схемотехнічної реалізації логічних пристроїв на базі 

оптоімітансних логічних елементів. Описано принцип дії логічного елемента. Обґрун-

товано його основні параметри. 

Ключові слова: реактивний імітанс, оптоімітансний логічний елемент. 

Аннотация 

В работе проиллюстрирована схемотехническая реализация логических устройств 

на базе оптоиммитансных логических элементов. Описан принцип работы элемента. 

Обоснованы его основные параметры. 

Ключевые слова: реактивный иммитанс, оптоиммитансный логический элемент. 

Abstract  

In this paper an example of schematic implementation was provided for logical devices 

based on opto-immittance logic elements. The principle of the logic element was described 

and its basic parameters were provided. 

Keywords: reactive immitance, optoimmitance gate. 

Таблиця 1 

Вхід 1 Вхід 2 Вихід 1 Вихід 2 

Ф=0 (0) Ф = 0 (0) ImWвих <0 (С)/ 0 ImWвих <0 (С)/ 0 

Ф ≠ 0 (1) Ф = 0 (0) ImWвих <0 (С) / 0 ImWвих >0 (L) / 1 

Ф = 0 (0) Ф ≠ 0 (1) ImWвих <0 (С) / 0 ImWвих >0 (L) / 1 

Ф ≠ 0 (1) Ф ≠ 0 (1) ImWвих >0 (L) / 1 ImWвих <0 (С) / 0 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПРОМІНЕННЯ 

ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ПОЛЕМ 

Туровський А. О.; Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., проф.; 

Сидорук Ю. К. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Продуктивність установок для обробки сипучих діелектричних мате-

ріалів електромагнітним полем (ЕМП) надвисоких частот (НВЧ), зокрема 

сушіння, визначається безпосередньо температурою оброблюваного про-

дукту. При цьому залежно від нерівномірності розподілу напруженості 

електричного поля по камері обробки, у якій розміщений продукт, розпо-

діл температури продукту характеризується дисперсією 
2
. Відповідно, для 

недопущення перегріву сировини вище допустимої температури tmax, сере-

дня температура продукту не повинна перевищувати (tmax – ).  

При звичайному підході до проектування камери опромінення сипу-

чих матеріалів, відповідно до якого електромагнітна хвиля (ЕМХ) один раз 

проходить крізь шар сировини, після чого розсіюється на стінках або ін-

ших елементах установки, одночасне забезпечення високої ефективності 

поглинання енергії хвиль і високої рівномірності розподілу напруженості 

електричного поля є суперечливими вимогами. Це пов'язано тим, що за-

безпечення високої енергоефективності пристрою потребує збільшення то-

вщини шару матеріалу для достатнього затухання хвилі, при цьому рівно-

мірність поля буде погіршуватись внаслідок згасання хвилі (рис. 1, а). 

Дослідження свідчать, що забезпечення рівномірного розподілу щіль-

ності ЕМП при збереженні високої ефективності поглинання підведеної 

енергії є важливою задачею [1]. 

Для підвищення ефективності поглинання енергії ЕМП необхідно за-

безпечувати умови, щоб хвиля, потрапляючи у камеру обробки, проходила 

нею кілька разів, віддаючи свою енергію. Покращити ефективність можна, 

якщо забезпечити відбивання ЕМХ від протилежної стінки, що, однак, ви-

кличе утворення стоячої хвилі (рис. 1, б) [2]. Для зниження рівня стоячої 

хвилі запропоновано використовувати відбивач із повертанням площини 

поляризації хвилі (роторефлектор), що дає можливість енергетичного 

складання падаючої і відбитої хвиль та знизити рівень інтерференції. 

У роботі запропоновано метод багатократного проходження хвиль, що 

реалізується зустрічнорефлекторним та роторефлекторним принципами. 

Зустрічнорефлекторний принцип базується на основі моделі камери, 

зображеної на рис. 2, а. Вздовж верхньої та нижньої екрануючих стінок 5 

розміщені решітки випромінювачів 1а та 1б, які для зменшення рівня взає-

модії поляризовані у ортогональних площинах і відділені від камери обро-
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бки 2 узгоджувальними пластинами 6, призначеними для зниження рівня 

відбитих хвиль. Поляризаційні дзеркала (ПД) 3 пропускають хвилі, пло-

щина поляризації яких ортогональна до їх осі поляризації. Осі поляризації 

ПД співпадають з поляризацією прилеглих до них випромінювачів. 

Випромінена джерелом 1 хвиля ві-

льно проходить через прилегле ПД, час-

тково затухає проходячи камерою обро-

бки, і, вийшовши за її межі, відбиваєть-

ся від протилежного ПД, повторно по-

ширюється крізь матеріал. Таким чином, 

ЕМХ двічі проходить шаром матеріалу, 

дещо вирівнюючи розподіл поглинутої у 

ньому енергії і підвищуючи ефектив-

ність поглинання енергії хвилі 

(рис. 1, б). 

Роторефлекторний принцип реалі-

зується моделлю рис. 2, б. Принципо-

вою відмінністю тут є використання ро-

торефлектора 4. Переваги такої моделі 

полягають у тому, що випромінена ре-

шіткою 1 хвиля, вільно пройшовши 

крізь ПД, проходить камерою обробки 2 

віддаючи частину енергії, після чого ві-

дбивається від роторефлектора 4, який 

повертає площину поляризації хвилі на 

90º; як наслідок, при другому прохо-

дженні хвилі крізь матеріал не утворю-

ється стояча хвиля. Після другого про-

ходження хвилі осі поляризації її та ПД 

3 є взаємно паралельними, і хвиля від-

бивається назад, проходить камеру об-

робки, набуває початкової поляризації і 

ще раз проходить камерою обробки. Такий підхід при правильному виборі 

товщини шару матеріалу та відстаней між іншими елементами дає змогу 

значно зменшити нерівномірність розподілу поля (рис. 1, в). 

 
а       б 

Рисунок 2. Моделі камер опромінення 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1. Затухання хвилі у шарі 

сировини, =2,65, tg=0,11 

 Сумарна хвиля, 

 Падаюча хвиля. 
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Виконані дослідження за приведеними моделями показали, що рото-

рефлекторна камера характеризується вищою стабільністю характеристик 

при варіюванні параметрів оброблюваної сировини. Так, у діапазоні діеле-

ктричної проникності r від 2,4 до 3,1 і тангенса кута діелектричних втрат 

tg  від 0,08 до 0,15 коефіцієнт нерівномірності щільності енергії у роторе-

флекторній камері змінюється в межах 0,047…0,082, а у зустрічнорефлек-

торній — 0,052…0,12, коефіцієнт відбиття енергії RP випромінювача при 

цьому знаходився у межах 0,04...0,084 і 0,045…0,12 відповідно. 

Перелік посилань 

1. Hathazi F. I. Solution for using the microwave energy in order to improve the quality 
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2. Патент України 97763. Установка для передпосівної обробки насіння електро-

магнітним полем надвисоких частот / Сидорук Ю.К.; заяв 01.03.2011, опубл. 12.03.2012, 

Бюл.№ 5, 2012 р. 

Анотація 

Описані методи підвищення рівномірності опромінення сировини електромагніт-

ним полем НВЧ та ефективного поглинання енергії поля, які базуються на розроблено-

му методі багатократного проходження електромагнітних хвиль крізь шар діелектрич-

ної сировини з втратами. Для зменшення рівня стоячої хвилі у сировині забезпечено 

ортогональне повертання площини поляризації хвилі. За розробленими моделями ви-

конано чисельні розрахунки та оцінку досяжних параметрів рівномірності розподілу 

поля у камері обробки. 

Ключові слова: рівномірність поля, опромінення, сипучі матеріали, надвисокі час-

тоти, багатократне проходження хвиль, камера обробки. 

Аннотация 

Описаны методы повышения равномерности облучения сырья электромагнитным 

полем СВЧ и эффективного поглощения энергии поля, основанные на разработанном 

методе многократного прохождения электромагнитных волн сквозь слой диэлектриче-

ского сырья с потерями. Для уменьшения уровня стоячей волны в сырье обеспечено 

ортогональное вращение плоскости поляризации волны. По разработанным моделям 

выполнено численные расчеты и оценка достижимых параметров равномерности рас-

пределения поля в камере обработки. 

Ключевые слова: равномерность поля, облучение, сыпучие материалы, сверхвы-

сокие частоты, многократное прохождение волн, камера обработки. 

Abstract 

The methods for improving the uniformity of raw materials exposure with electromag-

netic field and efficiency of microwave energy absorption, based on the developed method of 

multiple passing of electromagnetic waves through a layer of dielectric lossy material are 

proposed. In order to reduce the standing wave ratio the rotation of the polarization plane is 

provided. According to the developed models numerical modeling and estimation of achieva-

ble parameters of uniformity of the field distribution in the chamber are obtained. 

Keywords: uniform field, irradiation, bulk materials, microwaves, multiple passing of 

waves, processing camera. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ MOSFET ТРАНЗИСТОРОВ В КЛЮЧЕВЫХ 

УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ГЕНЕРАТОРАХ 

Мовчанюк А. В., к.т.н., доц.; Вистизенко Е. В. 

 Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Для предварительного выбора транзистора ключевого каскада ультра-

звукового генератора необходимо оценить потери в транзисторах. Наибо-

лее часто в качестве ключей используются MOSFET полевые транзисторы. 

Цель данного материала — предоставить разработчику простую методику 

оценки потерь при работе полевого транзистора в ключевом режиме.  

При работе транзистора в ключевом режиме различают статические и 

динамические потери. Статические потери  полевого транзистора обуслов-

лены характеристикой канала, который в открытом состоянии может быть 

представлен как эквивалентный резистор. Динамические потери обуслов-

лены переходными процессами при включении и выключении транзистора 

из-за наличия внутренних емкостей. Они зависят от частоты переключе-

ния. Так как процессы при включении и выключении транзистора иденти-

чны, то принято в случае работы на резистивную нагрузку считать их оди-

наковыми. 

Рассмотрим основные соотношения для оценки потерь на переключе-

ние [1]. Порог открывания транзистора, обуславливающий задержку вклю-

чения:  

  25 ,o
докпор пор C

U U t K     

где, 
докпорU  — напряжение порога открывания транзистора дающийся в до-

кументации для рабочей температуры транзистора в 25°С, oC
t  — рабочая 

температура транзистора, K  — температурный коэффициент напряжения 

порога открывания ~7мВ/°С 

Плато Миллера — напряжение затвор-исток при котором напряжение 

на стоке начинает падать, а напряжение на затворе неизменно: 

 ,
Милллера

C
ЗИ пор

I
U U

g
   

где, CI  — ток стока, g  — крутизна транзистора. 

В процессе включения транзистор находится в линейном режиме на 

протяжении двух отрезков времени: 

 

1

1 ;МилллераЗИ пор

вход

З

U U
t C

I


  

2

2 ,закСИ

ЗИ

З

U
t C

I
  

где, 
входC  — суммарная входная емкость, 

ЗИC  — емкость между затвором и 

истоком, 
закСИU  — напряжение на транзисторе в закрытом состоянии, пол-
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ностью диктуется топологией каскада.  

Например, для полумостовой схемы ,
2зак

пит
СИ

U
U   а для Push-pull 

2
закСИ питU U . 

Токи в моменты времени 1t и 2t соответственно определяются: 

 
 

1

0,5
;

МилллераЗИ ЗИ пор

З

И ЗР В

U U U
I

R R R

 


 
 

2
,МилллераЗИ ЗИ

З

И ЗР В

U U
I

R R R




 
 

где 
ЗИU  — выходное напряжение драйвера, 

ИR  — сопротивление источни-

ка сигнала (драйвера), 
ЗРR  — сопротивление токоограничивающего резис-

тора в цепи затвора, 
ВR  — сопротивление вывода затвора, как правило им 

можно пренебречь так как в документации данный параметр не дан, а ве-

личина его мала (порядка 1 Ома). 

Динамические потери равны: 

 1 2 ,
2

закСИ C

ДИН

U I t t
Р

Т


  

где, Т  — период управляющего сигнала. 

Статические потери равны: 

 2 ,
срСТ C канР I R  

где, 
срCI  — средний ток через сток транзистора, за период; 

канR  — сопроти-

вление канала. 

Суммарные потери в транзисторе: 

 2 .ДИН СТP Р Р    

На основании проанализированных выражений предлагается упро-

щенная методика оценки потерь MOSFET транзисторов, работающих в 

ключевом режиме. 

Исходные данные (справочные данные на транзистор): 

- напряжение сток-исток в закрытом состоянии: 
DSU  

- напряжения порога открывания транзистора: 
THU  

- напряжение затвор-исток ЗИU  

- ток стока: DI  

- средний ток стока, за период: 
mDI  

- крутизна транзистора: 
fsg  

- выходное сопротивление драйвера: HIR  

- сопротивление резистора в цепи затвора: GR  

- суммарная входная емкость транзистора: 
ISSC  

- емкость затвор-исток: RSSC  
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- период сигнала: T  

- сопротивление канала транзистора: 
DSR  

Порядок расчета. 

1. 
Милллера

D
ЗИ TH

fs

I
U U

g
    

2. 
  

 
1

0,5

Милллера

Милллера

ЗИ TH HI G

ISS

ЗИ ЗИ TH

U U R R
t C

U U U

 


 
 

3. 
 

2

Милллера

DS HI G

RSS

ЗИ ЗИ

U R R
t C

U U





 

4. 1 2

2

DS D
ДИН

U I t t
Р

Т


  

5. 2

mСТ D DSР I R  

6. 2 ДИН СТP Р Р    

Результат расчета P . 

Предложенная методика позволяет оценить потери MOSFET транзис-

торах. Это упрощает выбор активных элементов с учетом статических и 

динамических потерь.  

Перечень источников 

1. Laszlo Balogh, Design And Application Guide For High Speed MOSFET Gate Drive 

Circuits, Texas Instruments Application Note SLUP169, Available at: 

http://www.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf 

Анотація 

Проаналізовані основні співвідношення для розрахунку втрат в ключових транзи-

сторних каскадах на MOSFET транзисторах. Розглянуті параметри MOSFET транзисто-

ра що впливають на динамічні втрати. Приведена методика розрахунку втрат в 

MOSFET транзисторах при роботі в ключовому режимі.  

Ключові слова: MOSFET, ключовий режим, статичні втрати, динамічні втрати. 

Аннотация 

Проанализированы основные соотношения для расчета потерь в ключевых тран-

зисторных каскадах на MOSFET транзисторах. Рассмотрены параметры MOSFET тран-

зистора влияющие на динамические потери. Приведена методика расчета потерь в 

MOSFET транзисторах при работе в ключевом режиме. 

Ключевые слова: MOSFET, ключевой режим, статические потери, динамические 

потери. 

Abstract 

Analyzed the basic value for calculating the loss of switch stages in MOSFET transis-

tors. Considered MOSFET transistor parameters affecting the dynamic losses. The methodol-

ogy of calculation of losses in the MOSFET transistor when operating in switch mode. Shows 

an example of the calculation. 

Keywords: MOSFET, a switch mode, static losses, dynamic losses. 
 

http://www.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШВИДКОДІЇ JAVA НА 

МІКРОКОМП’ЮТЕРІ RASPBERRY PI 

Дідух О. І.; Тищенко В. В. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Сьогодні великої популярностті набули мікрокомп‘ютери, зокрема 

Raspberry Pi. На їх основі будуються різноманітні системи: керування, ко-

нтролю, спостереження, розпізнавання і т. д. Розроблений британським 

Фондом Raspberry Pi Foundation мікрокомп‘ютер Raspberry Pi Model B має 

700 МГц процесор ARM1176–JZFS та 512MБ оперативної пам‘яті 

LPDDR2–800. Таке оснащення дозволяє використовувати високорівневі 

мови програмування. Однією з них є об‘єктно-орієнтована мова програму-

вання Java.  

Метою даної статті є аналіз швидкодії різних версій Java на Raspberry 

Pi, визначення оптимальної версії Java для застосування. 

Практичним методом перевірки швидкодії Java є визначення часу ви-

конання певної програми на віртуальній машині Java (JVM). Для порівнян-

ня використаємо дві функціонально відмінні програми. В першому випад-

ку, реалізуємо сучасний швидкий алгоритм пошуку простих чисел до зада-

ного цілого числа N на Java (решето Аткіна). 

В другому випадку, розглянемо програму, яка буде циклічно викону-

вати операції множення, ділення, та додавання над числами з плаваючою 

крапкою. 

При обчисленні часу роботи проведемо N = 10 запусків алгоритму та 

отримаємо відповідні часи роботи: (         ). Визначимо мінімально мож-
ливий час роботи алгоритму: 

 min
1,...,
min i

i N
t t


 ,  

максимальний: 

 
1, ,

maxmax i
i N

t t
 

  

та середній: 

 
1

1
 

N

i

i

t t
N 

   

Для порівняльного аналізу розглянемо середній час роботи, оскільки 

при його визначенні враховані впливи сторонніх факторів, так як мініма-

льний час отримати нелегко. 

Для оцінки похибки вимірювання обрахуємо стандартне відхилення 

( ) за формулою: 
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2

1

1

1

N

i

i

t t
N




 

  

де: N — кількість запусків алгоритму,   — тривалість i-го запуску,   — се-

редній час роботи алгоритму. 

Кількість запусків алгоритму підібрана таким чином, щоб стандартне 

відхилення не перевищувало 5% від середнього часу роботи, в іншому ви-

падку результат вимірювання не буде достовірним. 

Дослідження часу роботи алгоритму проводиться згідно з наступним 

планом: 

1. Підготовка комп‘ютера 

3. Проведення трьох холостих запусків алгоритму. 

4. Запуск програми на виконання. 

5. Обрахунок часу виконання програми. 

6. Визначення мінімального, максимального та середнього значення 

часу виконання. 

7. Визначення стандартного відхилення та похибки вимірювання. 

Для порівняння проведено запуск програми пошуку простих чисел та 

програми роботи над числами 

з плаваючою точкою на пер-

сональному комп‘ютері (ПК) з 

двох‘ядерним процесором Intel 

Core i3-4330 3.5GHz під 

управлінням 64-розрядної 

операційної системи Ubuntu 

14.04 LTS. Зі встановленою на-

ступною версією Java від Ora-

cle version "1.8.0_25". 

На мікрокомп‘ютері 

Raspberry Pi можливо змінити 

частоту процесора.  

Використаємо частину 

доступних значень: 700 МГц, 

900 МГц, 1000 МГц.  

Проведемо запуск про-

грами на кожній з цих частот 

окремо. Далі встановимо 

OpenJDK Java version 

"1.7.0_65" на Raspberry Pi. 

Повторимо вищеописані 

кроки з програмою для обчислення операцій з плаваючою крапкою.  

Аналіз результатів показує, що на мікрокомп‘ютері Raspberry Pi час 

виконання програм є більшим в порівнянні з тестовим персональним 

Таблиця 1 

Платформа для тес-

тування 

            

   
 

Решето 

Аткіна 

            

   
 

Операції з 

плаваючою 

крапкою 

ПК, Ubuntu 14.04 

LTS 
1 1 

Raspberry Pi, 

Oracle, 700 MHz 
38,5 18,7 

Raspberry Pi, 

Oracle, 900 MHz 
30,5 14,5 

Raspberry Pi, 

Oracle, 1000 MHz 
26,1 12,9 

Raspberry Pi, 

JDK, 700 MHz 
540 256 

Raspberry Pi, 

JDK, 900 MHz 
432 198 

Raspberry Pi, 

JDK, 1000 MHz 
355 176 
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комп‘ютером. На прикладі програми пошуку простих чисел, бачимо, що 

час виконання в 26,1–38,5 разів більший при встановленій Java від Oracle в 

порівнянні з часом роботи на ПК. Даний алгоритм при зміні Java на 

OpenJDK виконується в 355–540 разів довше (табл. 1). Програма для робо-

ти над числами з плаваючою крапкою при встановленій Java від Oracle ви-

конується в 12,9–18,7 рази довше, а при встановленні OpenJDK час вико-

нання збільшується в 176–256 разів в порівнянні з часом виконання на ПК 

(табл. 1).  

На мікрокомп‘ютері Raspberry Pi елементарні опрації над числами з 

плаваючою крапкою виконуються швидше в порівнянні зі складним алго-

ритмом пошуку простих чисел. Також очевидно, що Java від Oracle пра-

цює в 13–14 разів швидше від OpenJDK. 

Отже, в порівнянні з Java на ПК Oracle Java SE 8 на Raspberry Pi дає 

хороші показники роботи і рекомендується для встановлення та викорис-

тання на мікрокомп‘ютерах.  
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Анотація 

Для визначення швидкодії Java на мікрокомп‘ютері Raspberry Pi застосовано ме-

тод порівняння часів виконання двох функціонально відмінних програм на різних вер-

сіях віртуальної машини Java. Реалізовано програму сучасного швидкого алгоритму 

пошуку простих чисел до заданого цілого числа N (решето Аткіна) та програму для ви-

конання елементарних операцій над числами з плаваючою крапкою. 

Ключові слова: Raspberry Pi, Java, мікрокомп‘ютер, порівняння швидкодії, Oracle 

Java, OpenJDK. 
Аннотация 

Для определения быстродействия Java на микрокомпьютере Raspberry Pi приме-

нен метод сравнения времен выполнения двух функционально отличных программ на 

разных версиях виртуальной машины Java. Реализована программа современного быс-

трого алгоритма поиска простых чисел до заданного целого числа N (решето Аткина) и 

программа для выполнения элементарных операций над числами с плавающей точкой. 

Ключевые слова: Raspberry Pi, Java, микрокомпьютер, сравнение быстродействия, 

Oracle Java, OpenJDK. 

Abstract 

To determine the performance of Java on Raspberry Pi microcomputer used method of 

comparing execution times of two functionally different programs on different versions of 

Virtual Machine Java. Implemented application of modern fast search algorithm primes up to 

a given integer N (Atkin sieve) and a program to perform basic operations on floating point 

numbers. 

Keywords: Raspberry Pi, Java, microcomputer, performance comparison, Oracle Java, 

OpenJDK. 
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУР ТА 

ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОЇ 

СТРУКТУРИ РЕА 

Нікітчук А. В., аспірант; Уваров Б. М., д.т.н. проф.  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Задача визначення температур елементів електронної структури (ЕЕС) 

у радіоелектронній апаратурі завжди залишається актуальною. 

Для автоматизованого розрахунку температур ЕЕС, чарунок чи мікро-

збірок, а по них — показників надійності, у інтегрованому програмному 

середовищі Visual Studio створена програма ReliaN. 

Для розрахунку температур ЕЕС і температурного поля чарунки чи 

мікрозбірки повинні бути задані значення критеріїв тепловіддачі  від біч-

них поверхонь пластини-основи та температура теплоносія Тс у внутріш-

ньому об‘ємі корпусу. 

Ці показники одержують з попередніх етапів проектування, на яких 

визначають форму й розміри чарунок, корпусу радіоелектронного апарату, 

параметри теплового режиму у корпусі.  

На перших етапах про-

ектування використо-вують 

програми BlTermo1 та 

BlTermo2, описані у [1]; пе-

рша призначена для розра-

хунків макропока-зників те-

плових режимів герметич-

них та перфоро-ваних бло-

ків, друга — для блоків з 

щільною компо-новкою.  

Комплексна програма 

ReliaN дозволяє розрахо-

вувати для чарунки чи МЗб 

показники надійності, що 

визначаються температура-

ми ЕЕС. У ній для розрахунку температур використані модулі програми 

Termo5. 

Вхідні дані для програми ReliaN задаються у вікнах програми(рис. 1), 

або за допомогою завантаження вхідного файлу.  

У вікно для введення параметрів плати-основи потрібно ввести розмі-

ри плати: довжину a, ширину b, товщину h; критерій теплопровідності ма-

 
Рисунок 1. Задання параметрів плати та  

елементів  на платі 
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теріалу плати; критерії тепловіддачі α1, α2, α3, α4; температури   Т1, Т2, Т3, 

Т4 — у відповідних комірках. 

Задавши параметри плати, на ній необхідно розмістити тепловиділяю-

чі елементи (ТВЕ). Для цього на екран виводиться вікно задання парамет-

рів ТВЕ: розміру елементу, координат положення на платі, теплової поту-

жності. Розташування елементів відображається у вікні параметрів плати.  

Після введення параметрів всіх ЕЕС програмні модулі розраховують 

температури кожного ЕЕС та записують їх у файл результатів.  

Отримані температури використовуються у програмі для розрахунку 

імовірності безвідмовної роботи кожного ЕЕС згідно з моделлю DN-

розподілу (дифузійного немонотонного) [2]. 

Для розрахунку показників надійності необхідно для кожного ЕЕС 

ввести його тип (з додатковими ознаками, які завжди є), коефіцієнти елек-

тричного навантаження Кн та додаткові коефіцієнти впливу Кі .  

Отже, за допомогою сучасних технологій, математичних моделей та 

створення відповідного програмного забезпечення можна значно зменши-

ти витрати часу необхідні при проектуванні радіоелектронної апаратури. 
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Анотація 

Розглянуто програмні модулі для розрахунку температур елементів електронної 

структури, а за ними показників показників надійності радіоелектронного апарату.  Ви-

значено перелік даних необхідних для розрахунку температурного поля чарунки чи мі-

крозбірки, а також для розрахунку показників надійності елементів електронної струк-

тури.  

Ключові слова: надійність, мікрозбірка, теплові режими, теплова модель, РЕА. 

Аннотация 

Рассмотрены программные модули для расчета температур элементов электрон-

ной структуры, а по ним показателей надежности радиоэлектронного аппарата. Опре-

делен перечень данных необходимых для расчета температурного поля ячейки или 

микросборки, а также для расчета показателей надежности элементов электронной 

структуры. 

Ключевые слова: надежность, микросборка, тепловые режимы, тепловая модель, 

РЭА. 

Abstract 

Reviewed software modules for the calculation of the temperatures of the electronic 

structure elements and the reliability of electronic equipment. The list of data needed to calcu-

late the temperature field of cell or microassembly, and to calculations of reliability  perfor-

mance of the electronic structure elements were defined. 

Keywords: reliability, microassembly, thermal conditions, thermal model, RED. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
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Інтелектуальні системи підтримки інноваційної діяльності (ІСПІД) за-

безпечують керування знаннями в аспекті постановки та розв‘язання типо-

вих задач інноваційної діяльності, від формування інноваційної стратегії 

організації до формулювання та розв‘язання конкретних технічних задач. 

Успішне застосування ІСПІД забезпечує підвищення результативності та 

ефективності інноваційної діяльності, скорочення витрат часу на розробку 

нових продуктів, що є особливо важливим у галузях з коротким життєвим 

циклом товарів, зокрема, у галузі радіоелектроніки та телекомунікацій.  

Метою даної роботи було дослідження існуючих тенденцій вдоскона-

лення ІСПІД на етапах концептуального та технічного проектування. 

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, орієнтовані на 

застосування на етапі концептуального проектування технічних систем 

(ТС), з'явилися у середині 80-х років ХХ сторіччя; методологічну базу цих 

систем переважно становила теорія розв'язання винахідницьких задач 

(ТРВЗ) та її модифікації [1].  Подальше вдосконалення систем такого типу 

йшло в кількох основних напрямках, а саме: вдосконалення бази моделей 

та розширення бази знань; покращання взаємодії людина-машина; збіль-

шення типів задач інноваційної діяльності, розв‘язання яких підтримується 

системами; застосування в режимі консалтингу в мережі; залучення для 

реалізації систем нових інформаційних, зокрема, «хмарних» технологій. 

Результатом реалізації цих тенденцій стала розробка протягом 1995 – 

2005 рр. систем другого покоління, до найвідоміших з яких можна віднес-

ти системи TechOptimizer (Invention Machine Corp.), CreaTRIZ (Creax 

Corp.), Ideation Workbench (IdeationTRIZ Corp.) [2]. Системи застосовують 

методологічно близькі алгоритми пошуку та моделі задач на основі ТРВЗ 

та орієнтовані на знаходження нового способу реалізації функції ТС чи 

усунення ключового недоліку ТС-прототипу. У цих системах зріс арсенал 

застосовуваних методів постановки задач та знайшла широке застосування 

система ліній розвитку ТС як інструмент вдосконалення останніх. 

Для систем третього покоління характерне розширення класів задач, 

які розв‘язуються, та застосування інноваційних технологій дата- та текс-

томайнингу. Найбільш відомими системами такого типу є ІСПІД розробки 

фірми Invention Machine (США). Технології, реалізовані в цих системах, 

ґрунтуються на методах трьох класів: 
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– обробка текстів на природній мові (видобування знань з текстів і по-

будова проблемних баз знань, семантичний пошук у тексті, автоматичне 

реферування і анотування; автоматичне класифікування документів); 

– функціональне моделювання ТС, аналіз отриманих моделей, з варті-

сним аналізом включно, знаходження проблемних ділянок функціональних 

дерев та пошук шляхів їх усунення з залученням методик об‘єднання аль-

тернативних систем та згортання ланок функціональних моделей ТС; 

– методологія концептуального проектування ТС на основі ТРВЗ. 

Проду-

кти Invention 

Machine на-

ведені [2, 3] 

в табл. 1. 

Продукти 

старих ліній 

нині не випускаються, але підтримуються виробником з наданням власни-

кам прав на отримання оновлених версій платформи Goldfire. З 2014 р. но-

ві версії продуктів платформи Goldfire просуваються на ринок відомою 

консалтинговою фірмою IHS (лінія продуктів IHS Goldfire). 

Платформа Goldfire є комплексною корпоративною інтелектуальною 

системою для підтримки інноваційної діяльності, продукти якої ґрунту-

ються на відповідних продуктах Invention Machine (табл. 1).  

Система Goldfire Research призначена для видобування інформації з 

несистематизованих масивів даних великого обсягу в Internet, Intranet, ко-

рпоративних депозитаріях та локальних носіях, для систематизації цієї ін-

формації та її представлення у явному вигляді, автоматичного реферування 

та анотування. Система дає змогу обробляти контент недоступного для 

традиційних пошукових машин глибинного web, розташований на більш 

ніж 2,5 тисячах сайтів урядових, комерційних, академічних та дослідниць-

ких  організацій США 26 галузей. Аналіз тексту та представлення знань 

здійснюється на основі базової моделі СДО (Суб‘єкт (носій) дії – Дія – 

Об‘єкт дії). Отримана в результаті корпоративна база знань називається 

семантичним індексом і містить сукупність екземплярів СДО, спорядже-

них атрибутами документів – джерел інформації та посиланнями на них. 

Система Goldfire Intelligence розширює можливості Goldfire Research 

за рахунок доступу до баз даних патентних агенцій розвинутих країн, ана-

лізу патентної бібліографії з метою виявлення тенденцій розвитку ТС та 

компаній, автоматичного реферування описів патентів, пошуку альтерна-

тивних способів реалізації функцій ТС на основі використання баз даних 

науково-технічних ефектів, законів та закономірностей розвитку ТС. Сис-

тема Goldfire Innovation реалізує інтеграцію системи Goldfire Intelligence з 

системою TechOptimizer, яка своєю чергою є розвитком системи «Винахід-

ницька машини» (ImLab Corp.). TechOptimizer забезпечує постановку та 

Таблиця 1 

Початкова назва 

(1995 – 2002 р.) 

Нова лінія продуктів 

Goldfire (2002 – 2013 

рр.) 

Лінія продуктів IHS Gold-

fire (2014 р.) 

Knowledgist Goldfire Research IHS Goldfire Cloud  

CoBrain Goldfire Intelligence IHS Goldfire Connect 

TechOptimizer Goldfire Innovator IHS Goldfire Innovator 
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розв‘язання задач концептуального проектування, з виявленням ключових 

проблем, формулюванням відповідних задач та синтезом нових технічних 

рішень включно. Система містить модулі аналізу продуктів та процесів на 

основі їх функціонального моделювання, перенесення властивостей анало-

гічних систем, науково-технічних ефектів, прийомів усунення протиріч, 

прогнозування напрямків розвитку систем та аналізу патентної інформації. 

Розширення функціональних можливостей ІСПІД забезпечує збіль-

шення ефективності їх застосування як для розв'язання конкретних техніч-

них задач, так і для визначення стратегії дослідницьких робіт фірми. Про-

те, всі ці системи є англомовними і практично невідомі вітчизняному ко-

ристувачу. Розробка україномовних систем такого призначення, нарощу-

вання бази моделей та вдосконалення алгоритму пошуку, введення у сис-

теми нових інструментів на основі оцінки етапу еволюції та потенціалу ро-

звитку ТС становлять перспективний напрямок збільшення ефективності 

процесу розробки нових продуктів у галузі радіоелектроніки. 
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Анотація 

Проведено огляд існуючих систем комп‘ютерної підтримки інноваційної діяльно-

сті. Розглянуто структуру та функціональні можливості цих систем, їх еволюцію. Про-

аналізовано сучасні тенденції розвитку таких систем, виявлено основні переваги, недо-

ліки та сфери їх застосування. Визначені основні проблеми впровадження таких систем 

на вітчизняних підприємствах та запропоновано підходи до подолання цих проблем. 

Ключові слова: інтелектуальна система, інноваційна діяльність, концептуальне 

проектування. 

Аннотация 

Проведен обзор существующих систем компьютерной поддержки инновационной 

деятельности. Рассмотрена структура и функциональные возможности этих систем, их 

эволюция. Проанализированы современные тенденции развития таких систем, выявле-

ны основные преимущества, недостатки и области их применения. Определены основ-

ные проблемы внедрения таких систем на отечественных предприятиях и предложены 

подходы к преодолению этих проблем. 

Ключевые слова: интеллектуальная система, инновационная деятельность, кон-

цептуальное проектирование. 

Abstract  

Present systems of innovative activity computer support are reviewed. Evolution, struc-

ture and functional possibilities of these systems are considered. Actual trends of such sys-

tems development are analysed; main advantages, shortcomings and application fields are re-

vealed. Main problems of adoption of such systems in domestic enterprises are determined 

and approaches of overcoming these problems are proposed. 

Keywords: intellectual system, innovative activity, conceptual design. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНОГО  

БАГАТОКАСКАДНОГО УЗАГАЛЬНЕНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

ІМІТАНСУ 

Ліщинська Л. Б., д.т.н., проф.; Ткачук Я. С., аспірант; 

Бондарюк Д. В., аспірант 
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Багатопараметричні узагальнені перетворювачі імітансу (УПІN) добре 

зарекомендували себе при побудові інформаційних пристроїв [1]. Особли-

вий інтерес становить при їх реалізації використання багатокаскадних 

УПІN. Але, питання чутливості таких УПІ, їх частотні властивості є недо-

статньо дослідженими або розглянуті лише частково. Тому метою роботи є 

аналітичний опис основних параметрів багатопараметричних УПІN, визна-

чення залежності їх перетвореної провідності як від кількості каскадів N, 

так і від параметрів кожного окремого каскаду. Для досягнення поставле-

ної мети в роботі розроблена математична модель багатопараметричного 

УПІN на основі N-каскадного з‘єднання трьохелектродних уніполярних на-

півпровідникових структур та оцінена її адекватність. 

Найпростішим багатопараметричним УПІN є УПІN на базі триполюс-

ника. Для розробки математичної моделі багатопараметричного багатокас-

кадного УПІN, у якості граничних умов вважаємо: УПІN реалізується на ба-

зі квазілінійних активних триполюсників [2], які описуються у–матрицею 

провідності; кожний каскад багатопараметричного УПІN є двопараметрич-

ним заземленим УПІN; двополюсники, що реалізують перетворювані іміта-

нси WГi є пасивними; вхідний W11 та вихідний W22 імітанси кожного каска-

ду багатопараметричного УПІN мають значення дійсної складової більше 

нуля, а передатні імітанси W12 ≠ 0 та W21 ≠ 0.  

Для УПІN, незалежно від кількості 

каскадів, алгоритм побудови математи-

чної моделі однаковий. Для спрощення 

розуміння розробимо математичну мо-

дель для двокаскадного трипараметрич-

ного УПІN, структурна схема якого на-

ведена на рис. 1. Кожний каскад такого 

з‘єднання можна описати [Yi] — матри-

цею, залежною від параметрів [уi] — ма-

триці активного чотириполюсника і перетворюваних імпедансів Z(i-1) i Zi, 

використовуючи співвідношення [3] 

 
 11 11

i i

i i iY y Z y K  
;  

 12 12

i i

i i iY y Z y K  
; 

 
 21 21

i i

i i iY y Z y K  
;  

 22 22

i i

i i iY y Z y K  
, 

де 
11 12 21 22 11 22 21 12 1  ;  ;  i i i i i i i i

i i i і іK Z y y y y y y y y y y y             . 

(1)

NУПІ
(2)

NУПІ

ZГ1

ZГ2 ZГ3 (2)

вихY(1)

вихY

 
Рисунок 1. Структурна схема двока-

скадного трипараметричного УПІN 
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Результуюча адмітансна матриця двокаскадного трипараметричного 

УПІN знаходиться шляхом переходу від системи Y-параметрів до А-

параметрів передачі, використовуючи загальновідомі формули перехо-

ду [4]: 

 

(2) (1) (2) (1) (2)

12 12 12 11

(1) (2) (1) (2)

21 21 21 2111 12 (1) (2)

(2) (1) (1) (2) (1) (1) (2)
21 22 11 12 11 11

(1) (2) (1) (2)

21 21 21 21

.

Y Y Y Y Y

Y Y Y YA A
A A A

A A Y Y Y Y Y Y Y
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Використовуючи зворотні перетворення, переходимо до адмітансної 

матриці двокаскадного трипараметричного УПІN 
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 (1) 

Перетворені вихідні адмітанси кожного каскаду УПІN визначаються 

виразами: 
(2) (2)

(2) 12 21
.2 22 (2)

11 .1

;вих

вих

Y Y
Y Y

Y Y
 


  

(1) (1)
(1) 12 21

.1 22 (1)

11 1

.
1/

вих

Г

Y Y
Y Y

Y Z
 


 (2) 

Аналітичні залежності (1) — (2) утворюють математичну модель бага-

топараметричного двокаскадного УПІN, яка забезпечує розрахунок різних 

видів інформаційних пристроїв, утворюваних каскадним з‘єднанням трьо-

хполюсників.  

Перевірка корект-

ності математичної 

моделі проведена з ви-

користанням розроб-

леної в [5] схеми три-

параметричного дво-

каскадного УПІN 

(рис. 2), шляхом зіста-

влення результатів ро-

зрахунку та імітацій-

ного моделювання. 

Схема трипараметричного двокаскадного УПІN утворена на основі 2-х кас-

кадів багатопараметричних УПІN, у яких в якості базових триполюсників 

використані польові транзистори VT1 типу NE4210S01 та VT2 типу BF513, 

включені по схемі зі спільним стоком. В коло затвору транзистора VT1 

включений резистивний ПВП ZГ1 = R1; в коло стоку цього транзистора вві-

мкнений індуктивний ПВП ZГ2 = jωL1; у коло стоку транзистора VT2 вклю-

чений ємнісний ПВП ZГ3 = 1/jωC5. Результати імітаційного  

C1

F1

R1

C2
L1

R3

F2

L2

C3
L2

R4
R6

C4

C5

L3

C6 

+12 В

F3

R2

R5

Вихід
VT2

VT1

 
Рисунок 2. Електрична принципова схема  

трипараметричного двокаскадного УПІ 
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моделювання та розрахунку час-

тотних залежностей перетвореної 

провідності УПІN наведено на 

рис. 3. Розбіжності їх значень в 

діапазоні частот (0,1 – 0,2) ГГц 

не перевищує 0,5 %, що вказує на 

доцільність використання розро-

бленої моделі для розрахунку рі-

зних видів інформаційних при-

строїв. 
 

 

Перелік посилань 

1. Ліщинська Л. Б. Інформаційні пристрої на основі багатопараметричних узагаль-

нених перетворювачів імітансу: монографія. / Л. Б. Ліщинська. — Вінниця: ВНТУ, 

2013. — 219 с.  

2. Філинюк М. А. LC-негатрони та їх застосування: монографія. / М. А. Філинюк, 

О. О. Лазарєв, О. В. Войцеховська. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 308 с. 

3. Ліщинська Л. Б. Багатопараметричні узагальнені перетворювачі імітансу на ос-

нові однокристальних напівпровідниковіх структур: монографія. / Л. Б. Ліщинська. — 

Вінниця: ВНТУ, 2012. — 244 с. 

4. Фельдштейн А. Л. Синтез четырѐхполюсников и восьмиполюсников на СВЧ / 

А. Л. Фельдштейн, Л. Р. Явич. – М.: Связь, 1971. – 388 с. 

5. Лищинская Л. Б. Трѐхпараметрический генераторный датчик / Л. Б. Лищинская, 

Н. А. Филинюк, Я. С. Ткачук, О. О. Лазарев // Научно-технический журнал "Техноло-

гия и конструирование в электронной аппаратуре". — Одесса: ОНПУ, 2014 р. — Вип. 4 

Анотація 

В роботі розроблено математичну модель багатопараметричного багатокаскадного 

УПІ. Перевірка адекватності моделі продемонструвала коректність і доцільність її ви-

користання для розрахунку різних видів інформаційних пристроїв. 

Ключові слова: математична модель, багатопараметричний узагальнений перетво-

рювач імітансу, інформаційний пристрій. 

Аннотация 

В работе разработана математическая модель многопараметрического многокас-

кадного ОПИ. Проверка адекватности модели продемонстрировала корректность и це-

лесообразность еѐ использования для расчѐта разных видов информационных уст-

ройств. 

Ключевые слова: математическая модель, многопараметрический обобщѐнный 

преобразователь иммитанса, информационное устройство. 

Abstract  

In this paper we develop a mathematical model of multi-parameter GIC. Verification of 

the model adequacy has shown that it is correct and can be used for the calculation of various 

types of information devices. 

Keywords: mathematical model, multi-parameter generalized immittance converter, in-

formation device. 

 
Рисунок 3. Частотні залежності перетвореної 

провідності Yвих.2: «―» — моделювання; 

«×××» , «•••» — розрахункові точки  
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МНОГОЧАСТОТНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА 

Мовчанюк А. В., к.т.н., доц.; Федоренко И. В. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Распространение ультразвука большой интенсивности в жидкости со-

провождается целым рядом физических явлений. При этом основное тех-

нологическое воздействие оказывает кавитация. Интенсивность кавитаци-

онных явлений оценивают числом кавитации [1] и амплитудой звукового 

давления: 

 0 ;H

а

P P

р


   34. 0 ,6 1ар c w       

где 0P  — гидростатическое давление; HP  — давление насыщенных паров 

жидкости; ар  — амплитуда звукового давления,   — плотность жидкости;

c  — скорость распространения ультразвуковой волны в жидкости; w  — 

интенсивность ультразвуковых колебаний Вт\см
2
. 

Как видно из приведенных выражений, акустические параметры жид-

кости — плотность и скорость звука, оказывают существенное влияние на 

интенсивность ультразвуковой кавитации. Возникновение кавитации 

уменьшает волновое сопротивление жидкости и нагрузку на ультразвуко-

вой излучатель.  

При проектировании ультразвуковой технологической аппаратуры все 

расчеты ведут для докавитационного режима, а затем по результатам ис-

пытаний вносят необходимые правки и изменения в конструкцию. В 

настоящее время существуют два основных метода измерения скорости 

распространения ультразвуковой волны — интерферометрический и им-

пульсный. Интерферометрический метод основан на определении длины 

ультразвуковой волны при известной частоте колебаний. Импульсный ме-

тод — на измерении промежутка времени, в течение которого ультразву-

ковая волна проходит известное расстояние. 

В условиях развитой кавитации интерферометрический метод измере-

ниясложен в реализации. Это связано со сложностью нахождения локаль-

ных минимумов и максимумов звукового давления в кавитирующей жид-

кости. Импульсный метод измерения обходит проблему нахождения экс-

тремумов. Однако, в связи с тем, что акустический сигнал в кавитирующей 

жидкости имеет широкий спектр с большим количеством гармонических и 

субгармонических составляющих [2], измерительная система должна об-

ладать избирательными свойствами.  

Авторы данной работы предлагают многочастотный импульсный ме-

тод измерения скорости распространения ультразвуковых волн в жидко-



Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. 

Ультразвукова техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 75 

сти. В основе метода лежит использование изгибных резонансов излучаю-

щего и приемного пьезопреобразователей импульсного измерителя скоро-

сти звука [3].Это позволяет при дискретном наборе рабочих частот отстро-

иться от помех акустического шума кавитирующей жидкости.  

Для проверки возможности использования изгибных резонансов пьез-

опреобразователя был разработан экспериментальный стенд (рис. 1). В 

торцах цилиндрической камеры с водой диаметром 1 см и длиной 10 см 

были размещены два пьезокерамических диска. При этом один диск воз-

буждался от генератора, а второй использовался в качестве приемника зву-

ковых сигналов. На излучающий пьезоэлемент с генератора подавали си-

нусоидальный сигнал амплитудой 20 Ви частотой от 100 кГц – 1 МГц. 

Сигнал с приемного пьезоэлемента регистрировался осциллоскопом. 

Результаты измерений (рис. 2) показывают, что ультразвуковой пьез-

опреобразователь может достаточно эффективно использоваться на часто-

тах изгибных резонансов. При 

этом рабочие частоты изменяются 

не на целочисленные значения, 

что хорошо согласуется с данны-

ми предыдущих работ. Ультра-

звуковой пьезопреобразователь в 

режиме приема акустических ко-

лебаний может работать как в ре-

жиме источника напряжения, так 

и в режиме источника тока. 

Режим работы при этом будет 

определяться сопротивлением 

нагрузки. С целью повышения помехоустойчивости, предпочтительнее ис-

пользовать режим генератора тока. 

При этом входной усилитель дол-

жен обладать малым входным со-

противлением, например, равным 

сопротивлению стандартного 50-

омного коаксиального кабеля 

(рис. 1). Разработанный усилитель 

имеет входное сопротивление 50 

Ом и коэффициент усиления 40дБ 

с неравномерностью 1дБ в полосе 

рабочих частот пьезопреобразова-

теля. 

Сквозная амплитудно-

частотная характеристика с ис-

пользованием в качестве нагрузки широкополосного усилителя представ-

лена на рис. 3. 

 
Рисунок 1. Согласующий усилитель  

 

Рисунок 2. АЧХ измерительного тракта на 

частотах 100кГц – 1МГц 
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В дальнейшем авторы плани-

руют разработать автоматизиро-

ванный измерительный комплекс 

по измерению скорости звука ос-

нованный на многочастотном им-

пульсном методе. При этом для 

увеличения помехоустойчивости 

системы структура приемного 

тракта измерителя будет аналогич-

на структурной схеме супергетеро-

динного радиоприемника [4]. Переключение частот приема будет произво-

диться изменением частоты гетеродина, а полоса пропускания останется 

неизменной при изменении рабочей частоты излучающих пьезокерамиче-

ских преобразователей. Предложенная структурная схема измерителя ско-

рости звука в кавитирующей жидкости позволит получить высокую точ-

ность при изменяющейся интенсивности ультразвуку 
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Анотація 

Розглянута можливість многочастотного імпульсного методу вимірювання швид-

кості звуку в кавітуючій рідини. Представлено результати експериментів, а також за-

пропоновано схемотехнічне рішення для погодженням вимірювального тракту. 

Ключові слова: ультразвук, швидкість звуку, кавітація. 

Аннотация 

Рассмотрена возможность многочастотного импульсного метода измерения ско-

рости звука в кавитирующей жидкости. Представлены результаты экспериментов, а так 

же предложено схемотехническое решение по согласованию измерительного тракта. 

Ключевые слова: ультразвук, скорость звука, кавитация. 

Abstract 

The possibility of multi-frequency pulse method for measuring the speed of sound in the 

cavitating liquid is considered. The results of the experiments, as well as suggested circuit so-

lution by agreement of meter tract. 

Keywords: ultrasound, sound velocity, cavitation. 

 

 
Рисунок 3. АЧХ измерительного тракта с 

усилителем на частотах 100кГц – 1МГц 
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СХЕМОТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ШТУЧНОГО НЕЙРОНУ 

Адаменко В. О., Чеботар Д. Ю.  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Штучні нейронні мережі (ШНМ) вже тривалий час використовуються 

у якості математичного апарату для вирішення широкого кола прикладних 

задач [1–3]. Проте в більшості випадків це програмні моделі і, відповідно, 

вони втрачають головну перевагу ШНМ, а саме паралельність обробки да-

них. Тому гнучкість та універсальність системи нівелюється вимогливістю 

до обчислювальних потужностей для їх реалізації. Виходом з цієї ситуації 

є апаратна реалізація ШНМ, яка дозволить повністю використовувати всі 

їх переваги. Дана робота присвячена розробці варіанту схемотехнічної ре-

алізації елементарної складової частини ШНМ — штучного нейрону (ШН). 

Сучасний розвиток електроніки в напрямку розробки систем, які мо-

делюють роботу нейронів мозку проводиться в декількох напрямах, так 

в [4] наведено умовну класифікацію: 

– Нейроемулятори — це системи побудовані на класичних процесорах, 

які проводять типові розрахунки роботи штучного нейрону (операції зва-

женого сумування, нелінійні перетворення, корегування вагових коефіціє-

нтів);  

– Нейроприскорювачі — системи побудовані з використанням проце-

сорів з апаратним розпаралелюванням обробки типових операцій; 

– Нейрокомп‘ютери — це системи побудовані у вигляді функціональ-

но закінчених вузлів (нейрочіпів), які орієнтовані на виконання нейроме-

режевих операцій в нейромережевому логічному базисі. 

З формальної точки зору нейроприскорювачі не можна відносити до 

систем моделювання ШНМ, так як вони зазвичай виконують жорстко за-

дані операції по обробці масивів даних, тобто у них відсутні адаптивні 

властивості ШНМ. 

Пристрої, побудовані за вищеперерахованими принципами, знаходять 

використання в системах, що потребують одночасної обробки великих 

об‘ємів даних (обробка відео- та аудіопотоків, обрахунки складних мате-

матичних моделей та ін.), системах, які моделюють певні функції живих 

організмів (штучний зір, слух, нюх та ін.) та системах штучного інтелекту. 

Більшість сучасних спеціалізованих нейрочіпів є цифровими, хоча в 

класичному розумінні модель ШН та ШНМ є аналоговою, адже вона моде-

лює роботу нейронів мозку. Це пов‘язано перш за все з тим, що розробни-

ками нейрочіпів є корпорації, які займаються виробництвом традиційних 

процесорів, тому й використовують напрацьовані підходи. Проте на думку 

авторів створення аналогової схемотехнічної моделі ШНМ дозволить зна-
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чно підвищити гнучкість та швидкодію системи, адже всі операції в ней-

ромережевому базисі будуть виконуватися з максимальною швидкістю, 

яка не залежить від тактової частоти процесору, а буде обмежуватися лише 

перехідними процесами кіл. 

Для схемотехнічної реалізації ШНМ розглянемо її складову частину у 

вигляді одиничного нейрону, який представляють у вигляді адаптивного 

суматора навантаженого на функцію активації [2], а його робота описуєть-

ся формулою: 

 1

( ) ( )
n

i i
i

y x f x w T


    

де xi — вхідні сигнали; iw  — вагові коефіцієнти; Т — пороговий рівень 

нейрону; f — функція активації нейрону. 

Тобто основним елементом нейронної мережі є адаптивний суматор та 

нелінійний перетворювач (в якості функції активації), реалізація яких не 

викликає труднощів з використанням класичних схем ввімкнення опера-

ційних підсилювачів [5]. 

Проте для успішного функціонування схемотехнічної реалізації ШНМ 

необхідно забезпечити працездатність алгоритмів навчання та тривале збе-

рігання значень вагових коефіцієнтів. Для зручності авторами запропоно-

вано наступну функціональну схему ШНМ (рис. 1), яка складається з вхід-

ного та вихідного кола, для забезпечення розв‘язки та узгодження окремих 

нейронів між собою та з навколишнім середовищем; схеми навчання (СН), 

яка реалізовує алгоритм навчання з коригуванням вагових коефіцієнтів; 

суматора (∑) та нелінійного перетворювача (НП); запам‘ятовуючого при-

строю (ЗП), для збереження значень вагових коефіцієнтів; схеми керування 

(СК), яка забезпечує узгоджену роботи всіх складових частин ШНМ. 

За допомогою мо-

делювання в середови-

щі Multisim підтвер-

джено працездатність 

помножувача та сума-

тора зібраного на опе-

раційних підсилювачах, 

та зустрічного парале-

льного ввімкнення діо-

дів в якості нелінійного 

перетворювача, який 

реалізує сигмоїдальну 

функцію активації. 

Останні здобутки корпорації IBM в розробці нейроморфічних проце-

сорів [6] та проведені попередні моделювання вказують на значний потен-

ціал подальших досліджень в напрямку апаратної реалізації ШНМ. 

 
Рисунок 1. Функціональна схема штучного нейрону 
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Наступними етапами дослідження буде вибір оптимального методу 

зберігання значень вагових коефіцієнтів та визначення способів реалізації 

алгоритму навчання. Проведені порівняння методів цифрового та аналого-

вого варіанту збереження значень вагових коефіцієнтів та способів реалі-

зації процесу навчання, дозволить вже остаточно визначитися з загальним 

принципом реалізації ШН — повнісю аналоговий чи поєднання аналогової 

розрахункової частини і цифрової частини зберігання значень вагових ко-

ефіцієнтів та реалізації алгоритму навчання. 
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Анотація 

Розглянуто переваги апаратної реалізації штучних нейронних мереж. Наведено 

класифікацію основних напрямів розвитку апаратної реалізації ШНМ. Запропоновано 

функціональну схему варіанту схемотехнічної реалізації ШНМ. Визначено основні 

шляхи подальшого розвитку даного напрямку.  

Ключові слова: ШНМ, нейрокомп‘ютер, апаратна реалізація. 

Аннотация 

Рассмотрены преимущества аппаратной реализации искусственных нейронных 

сетей. Приведена классификация основных направлений развития аппаратной реализа-

ции ИНС. Предложена функциональная схема варианта схемотехнической реализации 

ИНС. Определены основные пути дальнейшего развития данного направления. 

Ключевые слова: ИНС, нейрокомпьютер, аппаратная реализация. 

Abstract  

The advantages of artificial neural networks hardware implementation are considered. 

The classification of the main directions of hardware implementation ANN development is 

presented. The functional diagram of an ANN hardware implementation embodiment was 

proposed. The main ways of further development of this direction are determined. 

Keywords: ANN, neurocomputer, hardware implementation. 

  



Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. 

Ультразвукова техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

80 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

 

 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 81 

СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

РАДІОВИМІРЮВАНЬ. 

 

Методи та засоби вимірювання параметрів сигналів в 

діапазоні радіочастот; технічні рішення щодо 

вимірювання фізичних величин в різноманітних сферах з 

використанням сигналів радіочастотного та мікрохвиль-

ового діапазону; особливості побудови радіовимірюваль-

них засобів різного призначення. 
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Вимірювання фазового зсуву між двома високочастотними сигналами 

є досить актуальною задачею в побудові сучасної техніки. Вимірювання 

фазового зсуву використовується в антенній техніці, наприклад, при побу-

дові антенних решіток, радіолокації для більш точного визначення розта-

шування об‘єктів, в радіозв‘язку для підвищення завадозахищенності та 

пропускної здатності каналів. Фазові методи знаходять широке застосу-

вання в експериментальній фізиці, в геодезії та геології, в системах конт-

ролю фізичних величин тощо [1, 2]. Окрім того можливості фазових вимі-

рювань перспективні також для таких галузей як біологія та медицина, при 

використанні слабких монохроматичних сигналів для зондування (діагнос-

тики) стану біологічних об‘єктів [3]. 

Найбільш розповсюджені в такому діапазоні НВЧ двоканальні фазо-

метри з гетеродинним перетворенням вхідної частоти та стробоскопічні 

фазометри [4]. Недоліками подібних фазометрів є наявність спільного ге-

теродина та фазової автоматичної підстройки частоти, які є джерелами 

проходження паразитних складових із канала в канал та відповідно зни-

ження точності із збільшенням робочої частоти.  

Авторами запропонована схема фазометричної системи, яка забезпе-

чує можливість вимірювання фазових зсувів на надвисоких частотах при 

збільшенні точності. Основою системи є метод вимірювання  різниці фази 

за допомогою використання динамічно перемикаємого дискретного фазоо-

бертача (пристрою зміщення частоти), здатного забезпечувати вимірюван-

ня фазових зсувів в діапазоні частот до десяток ГГц. Метод забезпечує пе-

ренесення  фазової інформації на низьку проміжну частоту без застосуван-

ня спільного гетеродина та системи стабілізації частоти. 

На рисунку 1 представлена блок-схема фазометричної системи для 

вимірювання різниці фази. Перед вимірюванням проводиться установка 

нуля фазометра, для чого на входи 1 та 2 подаються ідентичні сигнали: 

  1 2 0 0 0sinc cU U U w t     . (1) 

Сигнал з входу 1 поступає на перший вхідний пристрій, а сигнал з 

входу 2 поступає на другий вхідний пристрій, на виході  сигнали будуть 

мати вигляд: 

  1 2 1 0 0 0 .sin вх пU U k U w t        , (2) 

де k1 — коефіцієнт перетворення вхідних пристроїв 1 та 2.  
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Сигнал з U1 напряму поступає на змішувач U3, а сигнал з U2 — через 

динамічний фазообертач U4.  Таким чином на змішувач поступає два сиг-

нали, один з незмінною початковою фазою, інший з динамічно змінною 

фазою. 

 
Рисунок 1. Блок схема фазометра 

За рахунок постійно змінної фазової складової на виході змішувача 

генерується ―ступінчастий‖ низькочастотний сигнал проміжної частоти. 

Сигнал генератора G1, в поєднанні з мікроконтролером МК забезпечує по-

слідовне переключення фази фазообертача U4, а після ділення частоти D2 

слугує опорним сигналом для схеми виділення різниці фаз D3 

  опопопG twUU  sin1 . (3) 

На цю схему подається два сигнали, перший зі змішувача U3 через 

формувач імпульсів і підсилювач, а другий з опорного генератора G1 через 

пристрій постійного фазового зсуву що налаштовується та дільника часто-

ти. Таким чином на виході схеми D3 формується інтервал, тривалість яко-

го пропорційна різниці фаз між сигналом і опорним сигналом. 

За допомогою фазообертача U5 проводиться установка нуля. Під час 

вимірювань на входи один та два подаються сигнали однакової частоти 

між якими необхідно поміряти різницю фаз. Наприклад, на перший вхід 

поступає сигнал описаний  формулою (1), а на другий вхід подається сиг-

нал із фазовим зсувом, який необхідно виміряти 
x : 

  xc twUU  0022 sin . (4) 

Після проходження даного сигналу через дискретний динамічний фа-

зообертач він набуває наступного виду: 

   ttwUkkU xв   002414 sin . (5) 

Таким чином на виході змішувача U3 буде сигнал: 

  змхзмв twUUkkkU   00204213 sin . (6) 

На схему D3 поступають два сигнали – з опорного генератора (3) та 

сигнал (6) після формувача імпульсів, так як різниця фаз між сигналом та 

опорним сигналом ( опзм   ) під час калібрування виставлена на нуль, то-

ді на виході буде формуватися імпульс, тривалість якого пропорційна різ-

ниці фази між сигналами ( х 0 ). Далі пристрій індикації PA1 конвертує 

дану інформацію у відповідну різницю фаз. Основним елементом при ви-
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мірюванні фазового зсуву в такій схемі є пристрій зміщення частоти на ос-

нові дискретного фазообертача, виконання якого в діапазонах високих та 

надвисоких частот достатньо легко реалізується на відрізках довгих ліній  

та комутаторах на p-i-n діодах або мікросхемах. 

1) Розроблена схема пропонує, на відміну від класичної двоканальної 

схеми, новий підхід до вимірювання різниці фази між двома сигналами з 

однаковою частотою (з використанням дискретного динамічного фазообе-

ртача), що забезпечує перетворення сигналів на вході схеми, виділення фа-

зової інформації на виході змішувача та порівняння її з фазою опорного 

сигналу.  

2) Точність вимірювання, яка на високих частотах визначається вхід-

ними  ланцюгами значно збільшується, оскільки  відсутній другий канал 

перетворення та проходження сигналу через загальний гетеродин.  

3) Даний пристрій має широкий діапазон робочих  частот, а значення 

фазового зсуву переноситься на стабільну проміжну частоту без застосу-

вання системи ФАПЧ. 
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Анотація 

Запропоновано новий спосіб вимірювання різниці фаз  в діапазоні надвисоких ча-

стот. Представлена блок схема фазометричної системи , яка  забезпечує більшу ефекти-

вність та точність вимірювання в цьому діапазоні.  Перетворення частоти  здійснюється 

з використанням дискретного фазообертача в динамічному режимі з наступним перено-

сом фазових співвідношень на низьку проміжну частоту, що забезпечує хороші параме-

три системи.  

Аннотация 

Предложен новий способ измерения разности фаз в диапазоне сверхвысоких час-

тот. Представлена блок схема фазоизмерительной системы, которая обеспечивает бо-

льшую еффективность и точность измерения. Преобразование  частоты проводится с 

использованием дискретного фазовращателя в динамическом режиме, с последующим 

переносом фазових соотношений на низкую промежуточную частоту, что обеспечивает 

хорошие параметры системы.  

Abstract 

Nowadays we have a big necessity to measure accurately differences of phase in the RF 

range. The flowchart of the phase-meter for two RF signals with the same frequency and the 

basic calculations are presented in this article. The basic equations that prove efficiency, accu-

racy and promising opportunities of the future improving and use of this method are intro-

duced. One of the main parameter – accuracy is mainly depends on the schematic design of 

the low-frequency part of the system and less depends on the high-frequency part. So it will 

not be a problem as of the high development of low-frequency technology to achieve good 

parameters of system.  
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ КОРЕКЦІЇ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

ВИМІРЮВАЧІВ 

Бичковський В. О., к.т.н., доц.; Реутська Ю. Ю., аспірант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Одним із ефективних методів підвищення точності та зменшення ймо-

вірності зриву слідкування в радіоелектронних автоматичних системах є 

комплексування їх з системами, які працюють на інших фізичних принци-

пах та забезпечують надходження інформації про той же самий зовнішній 

вплив. Серед різноманітних варіантів комплексування радіотехнічних та 

нерадіотехнічних вимірювачів (РВ та НРВ) досить часто використовують 

схему з корекцією, тобто схему із введенням інформації в контур слідку-

вання радіотехнічного вимірювача [1]. Традиційний підхід до опису про-

цесів в системах з корекцією базується на процедурі аналізу перетворень 

носіїв інформації (сигналів), а не самої інформації. Отже, використовуєть-

ся енергетичний, а не інформаційний підхід. Виходячи із сучасних науко-

вих концепцій такий підхід не можна вважати достатнім, оскільки логічна 

та прагматична інформація щодо процесів, які спостерігаються, є недосту-

пною. Тому доцільно використовувати інформаційні та ймовірнісні показ-

ники [2, 3]. На підставі інформаційного підходу до аналізу процесу корек-

ції радіотехнічних вимірювачів представляється можливим встановити за-

лежність ймовірності виконання задачі корекції від кількості доступної ін-

формації та визначити умови забезпечення корекції.  

В межах задачі корекції РВ за допомогою НРВ приймемо до уваги, що 

ймовірність 2P  виконання заданої функції НРВ в умовах надходження ін-

формації 2I  поступово збільшується та асимптотично наближається до 

одиниці. Якщо 2K  — константа швидкості зміни 2P , то можна записати 

 2 2 21dP K P dI  . (1) 

Для РВ ймовірність виконання поставленої задачі 1P  в умовах надхо-

дження інформації 1I  залежить від системи у цілому. Отже, 

 1 1 11dP K P dI  , (2) 

де 1K  — константа швидкості зміни 1P , 1 21P g g  , 1 11g P  , 2 21g P  . 

Таким чином, на підставі рівнянь (1), (2) визначаємо 

1
1 1 2

1

dg
K g g

dI
  , (3) 

2
2 2

2

dg
K g

dI
  . (4) 
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Приймемо до уваги, що 1 1lnI N , 2 2lnI N , де 1N , 2N  — інформа-

ційні спроможності вимірювачів [4]. Тоді можна записати 

1 1
1

1
 dI dN

N

 
  
 

, 2 2
2

1
 dI dN

N

 
  
 

. (5) 

На підставі формул (3), (4), (5) знаходимо 

2 2
2

2 2

dg dN
K

g N
  , (6) 

1 1
1 2

1 1

dg dN
K g

g N
  . (7) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (6) від 1 до 2g , а праву від 1 до 2N , 

визначаємо 

2
2 2

K
g N


 . (8) 

Враховуючи рівняння (8), проінтегруємо ліву частину рівняння (7) від 

1 до 1g , а праву від 1 до 1N . Тоді отримаємо наступний результат 

2
1 2

1 1

K
K N

g N



 . (9) 

Таким чином, 
2

2 1 2
2 11 .

K
K K N

p N N


 
   Тоді, встановивши вимогу до 

інформаційної спроможності РВ, отримаємо  
2

2
1 2

1 21
K

N
K K

N p N


  
 

 та 

критичне значення 2N , коли 1 1N  :   21/

2кр 1
K

N p


  . 

Оскільки за умови 1 1N   кількість інформації 1 1ln 0I N   та критич-

на ситуація означає, що використання НРВ, у яких 2 2крN N , не забезпе-

чує режиму корекції РВ.  

Розглядаючи задачу у почасовій області, приймемо до уваги, що 

1 1I C t , 2 2I C t , де 1C , 2C  — швидкості надходження інформації в вимі-

рювачі. Тоді 1 1dI C dt , 2 2dI C dt . На підставі рівняння (4) знаходимо 

2
2 2

2

dg
K C dt

g
  . (10) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (10) від 1 до 2g , а праву від 0 до t , 

визначаємо 

 2 2 2expg K C t  . (11) 

На підставі формул (3), (11) запишемо: 

 1
1 1 2 2

1

exp
dg

K C K C t dt
g

   . (12) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (12) від 1 до 1g , а праву від 0 до t , 

знаходимо 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 87 

  1 1
1 2 2

2 2

exp[ 1 exp ]
K C

g K C t
K C

    . (13) 

На підставі формули (13) визначаємо час роботи, який забезпечує 

ймовірність виконання задачі 1 11P g   радіотехнічним вимірювачем 

2 22 2

1 1 1

1 1
ln

1
1 ln

1

t
K CK C

K C p






. 
 

Таким чином, отримані результати дають можливість встановити ви-

моги до НРВ та визначити час корекції РВ. 
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Анотація 

На підставі інформаційного підходу до аналізу процесу корекції радіотехнічних 

вимірювачів встановлено залежність ймовірності виконання задачі корекції від кількос-

ті доступної інформації. Визначено умову забезпечення корекції та встановлено час, 

необхідний для виконання корекції радіотехнічного вимірювача нерадіотехнічним ви-

мірювачем.  

Ключові слова: вимірювачі, корекція, ймовірність, інформація. 

Аннотация 

На основе информационного подхода к анализу процесса коррекции радиотехни-

ческих измерителей установлена зависимость вероятности выполнения задачи коррек-

ции от количества доступной информации. Определено условие обеспечения коррек-

ции и установлено время, необходимое для выполнения коррекции радиотехнического 

измерителя нерадиотехническим измерителем. 

Ключевые слова: измерители, коррекция, вероятность, информация. 

Abstract 

On the basis of the information approach to the analysis of the radio gauges correction 

process set dependence task execution correction probability of the number of available in-

formation is set. The condition of maintenance of correction and the time required to perform 

the correction of the radio meter by the non radio mater are determined.  

Keywords: measurer, correction, probability, information. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СВІП-

ГЕНЕРАТОРА 

Кононов С. П. , к.т.н., доц.; Борсолюк Р. В. 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

При визначенні частотних характеристик електричних кіл важливим є 

генерування в панорамному радіовимірювальному приладі міток з відомою 

частотою. Тому актуальною є задача зменшення похибки визначення час-

тоти міток.  

З метою вирішення цієї 

задачі в [1] запропонований ба-

зовий генератор частотних мі-

ток (рис. 1), пояснено його ро-

боту, наведений вираз для ча-

стоти 1Mf . Генератор складаєть-

ся з свіп-генератора 1, першого 

2 і другого 5 опорних генерато-

рів, аналогового перемножувача 

сигналів 3, електронного ключа 

4 та обчислювального блоку 6. 

Вимірювання частоти свіп-

генератора базовим генератором частотних міток є недостатньо точним. 

Поставлена задача зменшення похибки досягається тим, що у базовий 

генератор частотних міток [1] (рис. 1) додатково вводяться наступні блоки: 

аналоговий перемножувач сигналів 7, фільтр нижніх частот 4, блок суму-

вання 11, подільник частоти 5,перший 8 та другий 9 формувачі імпульсів, 

аналоговий перемножувач сигналів 6, формувач імпульсів 10 (рис. 2). Час-

тота мітки 1М  буде визначатися за формулою:  

 

2
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1
12

M

f
f k

NF

 
  

 
, 

де 1  — часовий проміжок між мітками на виході блоку сумування 11,

2  — часовий проміжок між попередньою міткою на виході блоку суму-

вання 11 та міткою на виході формувача імпульсів 10, k  — кількість міток 

на виході другого формувача імпульсів 9 до появи мітки на виході о фор-

мувача імпульсів 10. 2N  — коефіцієнт поділу частоти 0f .  

Зниження похибки визначення частоти міток досягається зменшенням 

кроку міток з одночасним переходом на аналіз співвідношень коротких ча-

сових інтервалів 1 , 2  з урахуванням кількості попередньо згенерованих  

міток k . 
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Рисунок 1. Базовий генератор частотних міток 
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У загальному ви-

падку частота f  свіп-

генератора змінюється 

за експоненціальним за-

коном, що збільшує по-

хибку вимірювання, 

max max

1 2 1

1

Mx

M

n e
y

n n e

 
  


, 

де M  — коефіцієнт не-

лінійності розгортки,

n  — номер гармоніки 

опорного генератора з 

частотою 0f .  

Часова залежність частоти f  свіп-генератора нормована за віссю ор-

динат до / my f f , за віссю абсцис — до / px t T  де 
mf  — максимальна 

частота, а pT  — період розгортки частоти свіп-генератора. Найгірший, з 

точки зору впливу нелінійності розгортування на точність визначення час-

тоти, випадок — це зміна частоти f  за період розгортки від 0( 1)n f до 

0( 1)n f . 

 

Рисунок 3. Залежність показника зменшення похибки вимірювання частоти свіп-

генератора від коефіцієнта поділу частоти опорного генератора 

Показник зменшення похибки вимірювання відносно базового генера-

тора частотних міток частоти свіп-генератора (рис. 3) визначається за фор-

мулою: 
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Рисунок 2. Удосконалений генератор частотних міток 
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Висновок: Вдосконалений генератор частотних міток має суттєво ме-

ншу похибку вимірювання частоти свіп-генератора. Застосування широко-

смугових стробоскопічних змішувачів в якості аналогових перемножувачів 

сигналів дає можливість застосувати генератор частотних міток в панора-

мних приладах НВЧ-діапазону. 
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Анотація 

Виконано порівняльний аналіз похибок вимірювання частоти свіп-генератора ба-

зовим та вдосконаленим генераторами частотних міток. Отримано вираз для показника 

зменшення похибки вимірювання. Наведено залежність показника зменшення похибки 

від коефіцієнта поділу частоти опорного генератора. 

Ключові слова:панорамні радіовимірювання, генератор частотних міток, аналого-

вий перемножувач, опорний генератор. 

Аннотация 

Выполнен сравнительный анализ погрешностей измерения частоты свип-

генератора базовым и усовершенствованным генераторами частотных меток. Получено 

выражение для показателя уменьшения погрешности измерения. Приведена зависи-

мость показателя уменьшения погрешности от коэффициента деления частоты опорно-

го генератора. 

Ключевые слова: панорамные радиоизмерения, генератор частотных меток, ана-

логовый перемножитель, опорный генератор. 

Abstract  

A comparative analysis of measurement errors frequency sweep generator basic and 

advanced generator frequency tags. An expression for the coefficient reduce measurement 

error. Shows the dependence of the error reduction factor of division frequency reference 

oscillator. 

Keywords: panoramic radio measurements, a frequency marker oscillator, analog 

multiplier, reference generator. 
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ЕЛЕКТРОФУЛЬГУРАТОР  

Яненко О. П., д.т.н., проф.; Кальнюк В. О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Електрофульгуратор застосовують в медицині, а саме в високочастот-

ні електрохірургії. Дозволяє лікувати різноманітні захворювання слизової 

оболонки ротової порожнини. Даний прилад дозволяє замінити медицин-

ський скальпель, дозволяє здійснити розріз тканин без виділення крові. 

Здійснюється завдяки використанню монополярного електроду, до якого 

підводять високочастотний струм не великої сили, але високої напруги. 

Схожим за застосуванням є прилад електрокоагулятор. Даний прилад 

передбачає використання спеціального електрода-петлі, який нагрівають 

до дуже високих температур. Відбувається зварювання тканини. При ліку-

ванні коагулятором дрібні судини травмуються та кровоточать, спостеріга-

ється налипання тканини на електроди, що сприяє виходу останніх з ладу.  

Застосування електрофульгуратора повністю виключає ці явища, оскі-

льки основною перевагою, що значно пришвидшує процес лікування та пі-

двищує надійність приладу, є безконтактна робота, тобто коагуляція тка-

нин проходить безконтактно.  

На даний момент в Україні існує такий прилад. Його схема зображена 

на рисунку 1 [2]. Складається з розрядника, конденсаторів вольтодобавки, 

дроселя, двох трансформаторів, неонової лампи високочастотної напруги. 

Прилад працює на частоті 440 кГц зі спеціальним активним електро-

дом. Це дає можливість отримати сфокусовану лінію деструкції м'яких 

тканин та регулювати глибину їх враження 

При віддаленні електрода на 

2-10 мм над робочою поверхнею 

виникають високочастотні роз-

ряди електричної дуги, що дає 

можливість запобігти прилипан-

ню коагульованих тканин до 

електроду.  Забезпечує озону-

вання прилеглих тканин, асепти-

чні умови втручання, сконцент-

ровану демаркаційну зону, ско-

рочений час загоювання рани, 

безболісність, а отже відсутність 

необхідності використання 

ін‘єкцій для знеболення ділянки, 

що лікують. Відповідно відсутність неприємних ознак анестезії, на прик-

 

Рисунок 1. Електрофульгуратор. Схема  

електрична принципова 
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лад оніміння. Для пацієнтів, в яких спостерігається алергічна реакція на 

певні групи знеболювальних препаратів, застосування даного приладу поз-

бавить необхідності витрачати час на підбір підходящих препаратів. При 

електрофугурації зводиться до мінімуму побічні реакції тканин, оскільки 

зона враження мінімальна. 

Особлива увага приділяється озону, що виникає в результаті прохо-

дження електричної дуги. Діє на всі види збудників. При досягнення пев-

ної концентрації атакує бактерії, віруси та грибки. В результаті взаємодії 

жирних кислот мембран клітин мікробів проходить їх швидке окиснення. 

Відбувається руйнування мембрани клітини, а отже і самої клітини. Озон 

замінює дію антибіотиків, не викликаючи звикання організму. 

Також існує корисна мо-

дель модернізації представле-

ного приладу, що включає в 

себе додаткове регулювання 

тривалості імпульсів, та в яко-

сті генератра імпульсів, вико-

ристано мікропроцесор. Блок-

схему представлено на рисун-

ку 2. Пристрій складається з 

блока живлення 1, підвищую-

чого трансформатора 2, гене-

ратора імпульсів 3, регулятор вихідної напруги 4, активний електрод 5 та 

регулятор три валості імпульсів 6, пацієнт 7, маса 8.  

Запропоновані пристрої мають великі габаритні розміри та масу, за 

рахунок використання в своїй конструкції кількох трансформаторів. Таку 

конструкцію не зручно переміщувати чи транспортувати.  

Для вирішення цієї проблеми пропонується прилад блок-схема якого 

зображена на рисунку 3.  

Складається з таких ос-

новних частин: генератора 

імпульсів 1, підсилювача 

сигналу генератора 2, давача 

сигналу зворотного зв‘язку 

3, джерела силового жив-

лення 4, помножувача на-

пруги 5, високовольтних си-

лових ключів 6 та активного 

електрода 7. Частота роботи 

генератора 200 кГц, вихідна 

напруга на електроді 2000 В.  

Схема працює наступним чином: генератор імпульсів 1 генерує пря-

мокутні імпульси. Ці імпульси підсилюються підсилювачем 2, та керують 

 

Рисунок 2. Електрофульгуратор.  

Блок-схема модернізації. 

 
Рисунок 3. Електрофульгуратор. Блок-схема про-

понованого приладу 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 93 

високовольтними силовими ключами 6, які комутують потужні імпульси, 

використовуючи напругу, отриману з помножувача напруги 5, що живить-

ся з джерела силового живлення 4. Комутовані потужні імпульси подають-

ся на спеціальний електрод 6. Для автопідстроювання частоти та захисту 

від короткого замкнення в схемі передбачено зворотній зв‘язок за стру-

мом 3. В генераторі передбачено керування частотою та періодом імпуль-

сів.  

Відмінністю від попередніх приладів є використання автопідстрою-

вання частоти імпульсів та заміна підвищуючого трансформатора помно-

жувачем напруги з використанням високовольтних силових ключів. Данні 

зміни дозволять отримати стабільну електричну дугу, а отже точнішу зону 

враження. Використання помножувача напруги керованого високовольт-

ними силовими ключами дозволить зменшити габаритні розміри та масу 

самого приладу.  
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Анотація 

Розглянуто медичний прилад високочастотної електрохірургії електрофульгура-

тор, схожі по застосуванню прилади з даним та його переваги. Питання доцільності та 

користі його застосування на практиці. Огляд наявних приладів вітчизняного виробни-

цтва. Запропоновано свою модель конструкції електрофульгуратора.  

Ключові слова: електрофульгуратор, високочастота електрохірургія, безболісне 

лікування. 

Аннотация 

Рассмотрено медицинский прибор высокочастотной электрохирургии електрофу-

льгуратор, сходные по применению приборы с данным и его преимущества. Вопрос це-

лесообразности и пользы его применения на практике. Обзор имеющихся приборов 

отечественного производства. Предложено свою модель конструкции електрофульгу-

ратора. 

Ключевые слова: електрофульгуратор, высокочастотная электрохирургия, безбо-

лезненное лечение. 

Abstract  

Considered a medical device high-frequency electrosurgery elektrofulhurator, similar to 

the use of this equipment and its benefits. The usefulness and benefits of its application in 

practice. Review of existing instruments of domestic production. A model of his design 

elektrofulhulyatora. 

Keywords: elektrofulhurator, high-frequency electrosurgery, painless treatment 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ 

МЕТОДОМ МНОГОПЛЕЧЕЙ Е-ПЛОСКОСТНОЙ ОТСЧЕТНОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ 

Карлов В. А., к.т.н., доц. 

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, 

г. Днепропетровск, Украина 

В докладе приведены результаты измерений комплексного коэффици-

ента отражения (КО) с использованием сфокусированного анализатора. 

На рис. 1.а представлена структурная схема 8-ми миллиметрового  

шестиплечего анализатора комплексного КО. 

На рис. 1.б представлена эквивалентная схема, в общем случае четы-

рех, измерительных каналов анализатора, i=1,2,3,4.  

Эквивалентную схему анализатора можно рассматривать, как состоя-

щую из четырех скалярных рефлектометров, измеряющих относительные 

мощности 0 ii 
2

1abi  , отраженные от нагрузки с КО  , перед ко-

торыми включен четырехполюсник с матрицей рассеяния, рис 1.б. 

Математическая модель анализатора строится на комплексной плос-

кости отношения входных волн 144
aaA  с последующим отображением 

измеренного значения на  -плоскость: 
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Рисунок 1. Структурная схема крестообразного анализатора (а) и эквивалентная схема 

его 6-ти плечего измерительного преобразователя (б) 

Для идеально сфокусированного крестообразного преобразователя 

экспериментально исследованные и предварительно откорректированные 

области фокусировки  должны совпадать с идеальными областями фоку-

сировки (областями неоднозначности 5-ти плечих преобразователей). 

На рис. 2 представлены результаты экспериментальных измерений 

модуля КО (рис. 2а) и фазы КО (рис. 2б) от подвижного отражающего кли-
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на. Измерения проведены с учетом фокусировки крестообразного преобра-

зователя. Первые 70 смещений были сделаны по направлению распростра-

нения отраженной волны, следующие 70 – возвратные, по  направлению 

распространения падающей волны. Характерная зависимость кривой 

наблюдалась на тех частотах, на которых частота генератора (в пределах 

погрешности установки частоты генератора Г4-156) отличалась от идеаль-

ной частоты, которая использовалась при численном расчете коэффициен-

тов матрицы рассеяния делителя. Частота генератора равна 26 ГГц. 

На рис. 2.в и рис 2.г приведены зависимости фазовых сдвигов между 

соседними смещениями подвижного отражателя. 

Аналогичные зависимости и численные значения получены на всех 

частотах 8-ми миллиметрового диапазона для нагрузок с модулем КО рав-

ным 0.15, 0.5, 1.0: погрешность по модуля КО равна 1% и по сдвигу фазы 

КО – 2°. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 2. Экспериментальные зависимости, полученные при измерении модуля (а), 

фазы (б) и сдвига по фазе (в, г) от подвижной нагрузки 
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На рис. 3 отображены результаты измерения модуля КО при работе 

анализатора в режиме «векторная панорама». 

Методика измерения. Калибровка анализатора непосредственно на 

согласованный клин (без фланцевого соединения). Далее, аналогично, 

измерение на 13 частотах 1 положения подвижного отражателя, 2 по-

ложения, … , 21 положения. Полученный разброс по модулю КО для 

трех подвижных нагрузок равен 2%, по сдвигу фазы равен 3°. 

 
Рисунок 3. Измерение модуля КО в режиме «векторная панорама» 

Фокусировка крестообразного преобразователя позволила умень-

шить погрешность измерения КО по модулю в 5 раз: 1% на фиксиро-

ванной частоте и 2% в режиме анализатора — «векторная панорама».  

Перечень источников 

1. Карлов В.А. Крестообразный анализатор цепей сверхвысоких частот / Между-

народный сборник научных статей ‖Вопросы информационных технологий‖. — Вы-

пуск 1. — Липецк, 2014. — С.9 - 20. 

Анотація 

Представлені результати експериментальних вимірювань комплексного коефіціє-

нту відбиття у міліметровому діапазоні з застосуванням у перетворювачі Е-площиної 

чотирьох плечої неоднорідності. 

Ключові слова: аналізатор, Е-хрест, фокусіровка, коефіцієнт відбиття. 

Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных измерений комплексного КО в 

миллиметровом диапазоне длин волн с использованием в измерительном преобразова-

теле  прибора Е-плоскостной четырех плечей  неоднородности. 

Ключевые слова: анализатор, Е-крест, фокусировка, коэффициент отражения. 

Abstract  

The results of experimental measurements of the complex reflection in the millimeter 

wavelength range with transmitter unit E-planar four-port heterogeneity are presented. 

Keywords: analyzer, E-cross, focusing, reflection coefficient. 
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КЕРУВАННЯ ГЕНЕРАТОРАМИ СКЛАДНИХ ПЕРІОДИЧНИХ 

СИГНАЛІВ ПРИ ЇХ ПРЯМОМУ ЦИФРОВОМУ СИНТЕЗУ 

Коцержинський Б. О., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для зовнішнього керування частотою вихідних коливань інтегрованих 

синтезаторів прямого цифрового синтезу (ІСПЦС) використовуються па-

ралельний та послідовний інтерфейси. Огляд ІСПЦС фірми Analog Devices 

показує, що із 22 ІСПЦС у 15 задіяний послідовний інтерфейс, тільки 2 

мають паралельний інтерфейс, решта 5 комбінований паралель-

ний/послідовний інтерфейси. У генераторах довільних частотно-

модульованих (ЧМ) коливань на основі ІСПЦС важливим моментом є пе-

ремикання частоти зовнішнім керуванням, в першу чергу форма та трива-

лість переходу. Послідовний інтерфейс різних ІСПЦС реалізується по різ-

ному. Для завантаження 32-40 розрядних регістрів частоти весь потрібний 

код частоти розбивається на пачки бітів, у яких інформаційні біти поєдну-

ються із бітами команд та адрес. Наприклад, для завантаження 32-

розрядного коду частоти у ІСПЦС AD9859 потрібні 4 16-розрядні  коди. 

Для більшості генераторних пристроїв на ІСПЦС тривалість перемикання 

частоти коливань не суттєва, але для генераторів ЧМ коливань із зовніш-

нім поточним керуванням (модуляцією) дуже важлива. Тому виникає зада-

ча дослідження впливу режимів послідовних інтерфейсів на часові харак-

теристики перемикання частот для роботи у реальному часі. Дослідженні 

були проведені на експериментальному стенді (рис. 1), у складі якого гене-

раторний блок із ІСПЦС AD9835, послідовно керований оціночною пла-

тою сигнального процесора ADSP-BF533 (керуючий блок), ПК як імітатор 

пристрою модуляції (параметрів вихідного сигналу) та осцилограф для ко-

нтролю форми коливань. 

 
Рисунок 1. Структурна схема експериментального стенду 
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блок 
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ПК передає у керуючий блок послідовність 32 бітів, у якій закодована 

часова залежність частоти заданого сигналу: кількість інтервалів (1…16), 

тривалість інтервалу (10…160 мкс), початкова частота (1..8 МГц) та крок 

зміни частоти (0.1…3.2 МГц) за допомогою створеного  графічного інтер-

фейсу(рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Інтерфейс імітації ПК 

У першому режимі параметри складного сигналу вводяться з клавіа-

тури у ПК і запускається періодична генерація натискуванням кнопки 

Go!.Час кодування та передачі команд до керуючого блоку становить 370 

мкс (для швидкості послідовного порту 115.2 кб/с). 

У керуючому блоці час декодування параметрів сигналу, розрахунку 

кодів частоти та передачі у генераторний блок дорівнює 5.11 мкс для дво-

частотного сигналу 1 та 2 МГц, 5.4 мкс для сигналу із 7 інтервалами із змі-

ною частоти від 1 МГц до 7 МГц.  Збільшена кількість частот сигналу мало 

впливає на загальну затримку. Це пояснюється тим, що розрахунок кодів 

частот проводиться тільки один раз, при надходженні керуючих команд від 

комп‘ютера. Кожна додаткова частотна сходинка збільшує час розрахунку 
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на 15 процесорних тактів. Після затримки у 0.18 мкс у генераторному бло-

ці на виході з‘являються запрограмовані коливання. Для зміни сигналу 

процедуру треба повторити. 

У другому режимі можна задати параметри 4 сигналів. При виборі оп-

ції «Repeat» керування програмованим синтезатором складних сигналів ві-

дбувається у реальному часі. В цьому випадку до керуючого блоку безпе-

рервно надсилаються керуючі команди з закодованими параметрами сиг-

налів. Час перемикання частоти, головним чином, буде залежати від три-

валості передачі команд та швидкості розрахунку кодів частот керуючим 

блоком. 

Керування у реальному часі потребує неперервне надходження кодів 

модуляції до керуючого блоку, яке буде сильно залежати від швидкості 

передачі даних послідовного порту модулятора (на стенді ПК).  
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Анотація 

Досліджені часові затримки при керуванні генераторами складних сигналів на  

ІСПЦС з використанням послідовного інтерфейсу на розробленому експериментально-

му стенді. В якості модулятора використовується ПК із розробленим графічним інтер-

фейсом. Показано, що основа часова затримка визначається послідовною передачею 

даних. 

Ключові слова: прямий цифровий синтез, керування, послідовний інтерфейс. 

Аннотация 

Исследованы временные задержки при управлении генераторами сложных сигна-

лов на ИСПЦС с использованием последовательного интерфейса на разработанном 

экспериментальном стенде. В качестве модулятора используется ПК с разработанным 

графическим интерфейсом. Показано, что основная временная задержка определяется  

последовательною передачею данніх. 

Ключевые слова: прямой цифровой синтез, управление, последовательный интер-

фейс. 

Abstract  

Time delay were investigated at complicated signals DDS generator control using serial 

interface at the developed experimental stand. PC was used as a modulation unit with graph-

ical user interface. It is shown that the main delay is defined by serial interfaces. 

Keywords: direct digital synthesis, control, serial interface. 
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МНОГОВОЛНОВЫЙ СЕНСОР КОНТРОЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ 

ВОДЫ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ  
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Прозрачность — является одной из важных характеристик, определя-

ющих потребительские качества воды. Контроль прозрачности или мутно-

сти воды может основываться на регистрации в оптическом диапазоне ко-

эффициентов прохождения и рассеяния света контролируемым образцом 

воды на нескольких длинах волн. Поскольку помутнение воды, обычно со-

провождается и изменением ее цвета (от голубоватого к желтому), то в 

сенсорах целесообразно использовать несколько длин волн. Это позволяет 

оценивать частотную дисперсию затухания в мутной среде и дать косвен-

ную оценку размеров загрязняющих воду частиц. На рис. 1, 2 показан ма-

кет измерителя прозрачности воды на 5 длинах волн оптического (650нм 

— красный, 550нм — зеленый, 450нм — синий) и инфракрасного (850нм и 

940нм) диапазонов. В нем используется 5 излучателей, работающих в раз-

ных диапазонах длин волн и один широкополосный приемник. Измерение 

затухания на различных длинах волн осуществляется одноканальным при-

емником, последовательно во времени. Для повышения помехозащищен-

ности от внешних источников освещения используется низкочастотная  

модуляция источника излучения и узкополосный синхронный прием про-

шедшего через образец излучения. Укрупненная структурная схема сенсо-

ра представлена на рис. 1, общий вид сенсора с блоком в который помеща-

ется кювета с исследуемой водой — рис. 2. Спектральная чувствитель-

ность используемого в нем широкополосного фотоприемника (opt101) по-

казана на рис. 3.Там же нанесены длины волн используемые для просвечи-

вания образца. 

В устройстве последовательно производится генерация пачек импуль-

сов 5 светодиодными источниками, имеющими различную длину волны 

излучаемого сигнала (источники от 1 до 5 слева направо). Приемником от-

раженного сигнала является фотоприемник (opt101), поле усиления сигна-

ла фотоприемником сигнал подается на вход 12 разрядного АЦП, входя-

щего в состав микроконтроллера. Микроконтроллер производит модуля-

цию излучаемого сигнала, цифровое синхронное детектирование сигнала 

принятого на фотоприемник, цифровую фильтрацию и отображение ин-

формации об уровне принимаемого сигнала попавшего на фотоприемник 
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от каждого из источников (от 1 до 5 слева направо, сверху вниз) на экране 

дисплея. Использование модуляции позволяет исключить влияние есте-

ственной засветки, фильтрация позволяет повысить соотношения сигнал / 

помеха, а 32 кратная передискретизация позволяет повысить эффективную 

разрядность АЦП до 14 бит, что увеличивает динамический диапазон си-

стемы. Данное устройство позволяет исследовать коэффициенты прохож-

дения и отражения сред на нескольких длинах волн в оптическом диапа-

зоне.  

 

В нем ре-

ализован ди-

намический 

диапазон из-

мерений 

ослаблений 

светового по-

тока до 30дБ, 

что позволяет 

контролиро-

вать прозрач-

ность (мут-

ность) воды в 

широких пре-

делах. Ис-

пользование 

многоволно-

вого режима 

позволяет по-

высить точ-

ность измерений и проводить диффе-

ренциацию размеров загрязняющих 

частиц. Результаты оценки оптиче-

ской прозрачности воды приведены 

на рис. 4–5. [1]. 

Зависимость затухания оптиче-

ского сигнала от степени загрязнен-

ности воды грунтом приведена на 

рис. 4, а на рис. 5 показано изменение 

при этом ее прозрачности. Для кон-

троля степени прозрачности исполь-

зовалась стандартная методика оцен-

ки разрешающей способности, при-

меняемая в телевидении. Следует от-

 

 

Рисунок 1. Структурная схема: 

1 — микроконтроллер, 2 — 

арифметико–логическое устрой-

ство (АЛУ) микроконтроллера, 

3 — АЦП микроконтроллера, 4 — 

излучатели (светодиоды), 5 — 

исследуемый объект, 6 — фото-

приемник, 7 — индикатор. 

Рисунок 2. Общий вид много-

волнового измерителя прозрач-

ности воды: 1 — измерительная 

кювета; 2 — блок для кюветы с 

излучателями и приемником; 

3 — индикаторное устройство 

 
Рисунок 3. Спектральная чувствитель-

ность приемника многоволнового сен-

сора 
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метить, что в достаточно большом диапазоне загрязнений (от 0до 80%) за-

тухание от степени загрязнения удовлетворительно описывается линейной 

зависимостью. 

Проведен-

ные исследова-

ния показали, 

что использова-

ние измерений 

на нескольких 

частотах опти-

ческого диапа-

зона позволит 

решить задачу 

создания сенсо-

ров контроля 

воды, обладаю-

щих высокой 

чувствительно-

стью к загрязне-

ниям и низкой 

стоимостью. 
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Анотація 

Представлено опис багатохвильового оптичного сенсора контролю прозорості во-

ди і результати його випробувань з визначення прозорості забрудненої ґрунтом води.  

Ключові слова: оптичний сенсор, загасання світла в середовищі, оптична прозо-

рість. 

Аннотация 

Представлено описание многоволнового оптического сенсора контроля прозрач-

ности воды и результаты его испытаний по определению прозрачности загрязненной 

грунтом воды.  

Ключевые слова: оптический сенсор, затухание света в среде, оптическая про-

зрачность. 

Abstract  

The description of the multi-wavelength optical sensor to control the transparency of the 

water and the results of its tests to determine the transparency of polluted by soil water is 

shown. 

Keywords: optical sensor, light attenuation in the medium, the optical transparency. 

 

 

Загрязнение 50% 

 

Загрязнение 100% 

Рисунок 4. Затухание от степени загрязне-

ния воды (коричневого цвета) для разных 

длин волн оптического и ИК диапазонов:1 

— 940 нм, 2 — 850нм, 3 — красный, 4 — 

зеленый, 5 — синий. 

Рисунок 5. Опти-

ческая прозрач-

ность воды корич-

невого цвета. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОХОДЖЕННЯ СВІТЛА ЧЕРЕЗ БІОТКАНИНУ 

Яненко О. П., д.т.н., проф., Михайленко С. В., Кальнюк В. О. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Завданням сучасної науки є створення більш дешевих, економних і 

ефективніших пристроїв для лікування організму людини. Такими при-

строями можуть бути оптичні прилади, які випромінюють світло у види-

мому діапазоні. Використання в якості джерел випромінювання світлодіо-

дів, робить апаратуру значно дешевшою, зменшує енергоспоживання, збі-

льшує термін служби. 

В проведеному експерименті досліджувалось проходження світла че-

рез біотканину при контактному вимірюванні та в ближній зоні.  При цьо-

му вимірювались глибина та розподілення інтенсивності світла в матеріалі 

біооб‘єкта [1]. Вимірювальна установка для проведення експерименту зоб-

ражена на рис. 1. В якості точкового (концентрованого) джерела світла ви-

користовувася  пристрій для світлотерапії на двох світлодіодах, описаний в 

роботі [2]. При цьому світлодіоди вибрані з рознесеним діапазоном 

хвиль — синього кольору (λ=470 нм) та червоного (λ=660 нм). 

Високочутливий фотоприймач побудований на основі технічних рі-

шень, наведених в роботах [3, 4]. 

В якості біотканини був вибраний зразок шкіри з жировою тканиною 

білого кольору, як один із основних складових тіла теплокровних тварин 

та людини. Розміщення досліджуваного зразка 3 приведено на рис. 1. Най-

більша ефективність світлотерапії 

проявляється при опроміненні  мя-

зової тканини та судин і капілярів 

судинної системи. Жирова тканина 

менше реагує на дію світла і може 

створювати ефект екранування. 

Тому дослідження проходження 

світла через таку тканину є акту-

альною задачею. 

Товщина зразка в експери-

менті змінювалась від 0 до 25 мм. 

Зразок складався із шкіри товщи-

ною 2 мм, а все інше жирова тка-

нина. Під час проходження через біотканину, світло багаторазово відби-

вається, розсіюється, поглинається, а тому і падає інтенсивність світла на 

виході зразка. Вплив цих ефектів знижувався за рахунок концентрованого 

формуванн променя світла.  

 

Рисунок 1. Схема експериментальної уста-

новки для дослідження розповсюдженого 

світла через зразок шкіри з жировою тка-

ниною: 1 — блок живлення; 2 — джерело 

світла (світло діод); 3 — зразок; 4 — фото-

діод; 5 — вольтметр 
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Із графіка рис. 2 видно, що із збільшенням товщини зразка значно па-

дає інтенсивність, як синього, так і червоного світла. Причому, червоне 

світло проникає набагато глибше в зразок, ніж синє. 

З експериментальних ре-

зультатів видно, що червоне 

світло проникає до глибин 24 

мм, а синє до 15 мм.  

Розподіл інтенсивності 

світла, що проходить через 

зразок має експоненційну за-

лежність. Це підтверджуєть-

ся графіч- ним зображенням 

результатів експерименту 

для синього та червонного 

кольору відповідно в залеж-

ності від товщини біоткани-

ни . 

Авторами також були 

проведені дослідження впли-

ву світла при опроміненні біооб'єкта безконтактним методом з різної 

відстані, результати якого наведені на рис. 3. Такий метод впливу викори-

стовується при 

опроміненні більших ділянок 

шкіри, наприклад, при 

опіках. Окрім того, в експе-

рименті було обрано зразок 

біотканини товщиною 4 мм, і 

при цьому вже не змінюва-

лась товщина зразка, а 

змінювалась відстань від 

джерела світла до зразка. Цей 

експеримент проводився з 

метою визначити інтенсив-

ності проходження світла че-

рез біотканину з віддаленням 

від неї джерела світла. В 

цьому експерименті викори-

стовувалась установка рис. 1. 

Відстань від джерела до 

зразка змінювалась в межах від 0 до 24 мм. 

Проведений експеримент по вивченню проходження світла через жи-

рову тканину дозволяє оцінити глибину проникнення світла різної довжи-

ни хвиль, при наявності жирового прошарку, та відповідно прогнозувати 

 

Рисунок 2. Інтенсивність пройденного світла че-

рез зразок;  — червоний колір,  — синій колір 

 

Рисунок 3. Інтенсивність пройденного світла че-

рез зразок (4 мм) на різних відстанях джерела 

світла;  — червоний колір,  — синій колір 
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ефективність світло терапії за концентрованого  впливу на акупунктурні 

точки, або відповідні ділянки тіла людини.  
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Анотація 

Авторами досліджені методи проникнення світла до організму людини через шкі-

ру та жировий шар світловими потоками різної довжини хвилі синього (λ=470 нм) і че-

рвоного (λ=660 нм). В експерименті досліджувалась взаємодія світла з біотканиною при 

контактному впливі, а також на відстані. При цьому вимірювались глибина і розподі-

лення інтенсивності світла в матеріалі біообєкта. Показано, що червоне світло проникає 

в жирову тканину на глибину до 24 мм, а синє – 15 мм. Наведені результати вимірю-

вання при дистанційному впливі, що може використовуватися для лікування опіків.  

Ключові слова: світлодіод, опромінення, біотканина, експеримент 

Аннотация 

Авторами исследованы методы проникновения света в организм человека через 

кожу и жировой слой световыми потоками разной длины волны синего (λ=470 нм) и 

красного (λ=660 нм). В эксперименте исследовалось взаимодействие света с биотканью 

при контактном воздействии, также на расстоянии. При этом измерялась глубина и 

распределение интенсивности света в материале биообъекта. Показано, что красній 

цвет проникает в жировую ткань на глубину до 24 мм, а синий – 15 мм. Приведены ре-

зультаты измерения при дистанционном воздействии, которое может использоваться 

для лечения ожогов. 

Ключевые слова: светодиод, облучения, биоткань, эксперимент 

Abstract 

The authors investigated methods of light penetration into the human body through the 

skin and fat layer light fluxes of different wavelengths of blue (λ = 470 nm) and red (λ = 660 

nm). The experiment studied the interaction of light with biotissue at the contact exposure, 

and at a distance. This measured the depth and intensity distribution of light in the material of 

biological objects. The red light penetrates into the adipose tissue to a depth of 24 mm, and 

blue - 15 mm. These results are in distance-measurement effects. This results can be used to 

treat burns. 

Keywords: LED exposure, biological tissues, experiment 
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РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ 

ВЫХОДОМ 

Осадчук В. С., д.т.н., проф.; Осадчук А. В., д.т.н., проф.; 

Осадчук Я. А. 
Винницкий национальный технический университет, г. Винница, Украина 

Характеристики микроэлектронных сенсоров давления определяют 

точность и надежность приборов контроля технологических процессов, 

характеристики окружающей среды, безопасность работы ядерных, тепло-

вых, химических установок, летальных аппаратов, транспорта и т.д. Это 

определяет  жесткие требования к микроэлектронным сенсорам давления. 

Одним из перспективных научных направлений в разработке радиои-

змерительных микроэлектронных сенсоров давления является использова-

ние зависимости реактивных свойств и отрицательного сопротивления по-

лупроводниковых приборов от влияния внешних физических величин и 

создание на этой основе нового класса радиоизмерительных микроэлект-

ронных сенсоров давления. В устройствах такого типа происходит преоб-

разование давления в частотный сигнал, что позволяет создать радиоизме-

рительные преобразователи по интегральной технологии и дает возмож-

ность повысить быстродействие, точность и чувствительность, расширить 

диапазон измеряемых величин, улучшить надежность, помехоустойчи-

вость и долговременную стабильность параметров [1, 2]. Использование 

частоты как информационного параметра разрешает избежать применения 

усилительных устройств и аналого-цифровых преобразователей при обра-

ботке информации, что снижает себестоимость систем контроля и управ-

ления [2, 3].  

Схема радиоизмерительного се-

нсора давления с частотным выхо-

дом представлена на рис. 1. В ре-

зультате различной проводимости 

каналов полевых МДП транзисторов 

VT1 и VT2 вольтамперная характе-

ристика на выходе устройства имеет 

падающий участок, что соответству-

ет появлению отрицательного диф-

ференциального сопротивления при 

выборе рабочей точки на этом участ-

ке [4].  

Таким образом, в колебательной системе автогенератора возникают 

электрические колебания за счет преобразования отрицательным диффе-

ренциальным сопротивлением энергии постоянного источника напряжения 

в энергию переменного электрического поля. Колебательная система сос-

 
Рисунок 1. Электрическая схема радио-

измерительного сенсора давления 
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тоит из индуктивности L и эквивалентной емкости С, в которую входит 

емкость существующая на электродах сток-сток полевых транзисторов  

VT1 и VT2, емкость С1, которая изменяется под действием давления, и ем-

кость С2, защищающая источник постоянного напряжения U1 от перемен-

ного высокочастотного тока. Сопротивления R1-R2 обеспечивают режим 

работы полевых транзисторов VT1 и VT2 по постоянному току. 

Первичный измерительный преобразователь давления представляет 

собой конденсатор с мембраной, изготовленной методом плазменного тра-

вления кремния. Ее толщина составляет 12 мкм. Электроды изготовлены  

методом катодного распыления меди.  

Перейдем к определению функции преобразования и чувствительнос-

ти радиоизмерительного сенсора давления. При выполнении условия 
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в схеме наступает резонанс. Из уравнения (1) определяем резонансную 

частоту, которая является функцией преобразования. Эта функция описы-

вает зависимость резонансной частоты от давления 
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Чувствительность радиоизмерительного сенсора давления определяет-
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Рисунок 2. Зависимость резонансной частоты от давления 

На рис. 2 представлена зависимость резонансной частоты от давления. 

Как видно из графика, резонансная частота имеет линейный характер до 

1230 mmHg давлений, затем линейность нарушается, что объясняется кра-
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евыми эффектами поведения мембраны в точках крепления. 

 
Рисунок 3. Зависимость чувствительности сенсора от изменения давления 

На рис. 3 представлена зависимость чувствительности сенсора от из-

менения давления. Анализ графика показывает, что существует опреде-

ленный диапазон давления, при котором чувствительность имеет максима-

льное значение и изменяется от 470 до 235 Hz/mmHg. 
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Анотація 

У статті представлені характеристики радіовимірювального сенсора тиску із час-

тотним виходом у вигляді автогенераторної схеми на основі двох польових транзисто-

рів з різною провідністю каналів і чутливим до тиску конденсатором. Представлено 

функцію перетворення та рівняння чутливості. Чутливість пристрою змінюється від 470 

до 235 Hz/mmHg. 

Ключові слова: сенсор тиску, частота, від'ємний опір. 

Аннотация 

В статье представлены характеристики радиоизмерительного сенсора давления с 

частотным выходом в виде автогенераторной схемы на основе двух полевых транзис-

торов с различной проводимостью каналов и чувствительным к давлению конденсато-

ром. Представлены функция преобразования и уравнение чувствительности. Чувстви-

тельность устройства изменяется от 470 до 235 Hz/mmHg. 

Ключевые слова: сенсор давления, частота, отрицательное сопротивление. 

Abstract  

The paper presents the characteristics of microelectronic radiomeasuring pressure sensor 

with frequency output in the form of autogenerating scheme based on two field-effect transis-

tors with different channel conductivity and pressure-sensitive capacitor. Presented conver-

sion function and sensitivity equation. The sensitivity of the device is changed from 470 to 

235 Hz/mmHg. 

Keywords: pressure sensor, pressure, frequency, negative resistance. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДУ КОНТРОЛЮ МЕТРОЛОГІЧНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК УЛЬТРАЗВУКОВИХ ВИТРАТОМІРІВ НА 

СТАДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Реуцький Є. А. 

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна 

Ультразвукові витратоміри (УЗВ) знайшли широке використання у 

складі технологічних систем обліку енергоносіїв, при комерційних розра-

хунках завдяки своїм перевагам у порівнянні з існуючими засобами вимі-

рювання об‘єму. Разом з цим є ряд недоліків, притаманних даному методу 

вимірювання, а саме: обмеження щодо мінімальної швидкості потоку, чис-

тота поверхні вимірювальних трубопроводів, вплив на результати вимірю-

вань наявності повітряних бульбашок, необхідність забезпечення відповід-

них довжин прямолінійних ділянок до та після витратоміра згідно техніч-

ної документації [1, 2]. 

Одним із способів підтримки УЗВ у справному стані є періодичний 

контроль їх нормованих метрологічних характеристик [3]. Результати 

практичних досліджень підтверджують вплив умов експлуатації на метро-

логічні характеристики УЗВ, який не враховується при періодичних пере-

вірках у повірочних лабораторіях. 

Зазначений фактор призводить 

до зниження точності вимірювань. 

Таким чином, існує потреба в удо-

сконаленні методів контролю метро-

логічних характеристик УЗВ під час 

їх експлуатації. 

Враховуючи рекомендації щодо 

підвищення точності вимірювань те-

хнологічних процесів, надані в [4], 

запропоновано використання зразко-

вого УЗВ з підвищеними метрологі-

чними характеристиками разом з ос-

новним. У такий спосіб відбувається 

накопичення даних про результати 

вимірювань досліджуваного УЗВ з 

метою подальшої їх статистичної об-

робки (рис. 1). 

Для моделювання зміни метро-

логічних характеристик УЗВ обґрун-

товано використання дискретних ча-

сових рядів, а саме: модель авторег-

ресії ковзного середнього (1). Її ви-

Рисунок 1. Структура інформаційного 

забезпечення системи контролю метро-

логічних характеристик УЗВ 
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користання дозволить уникнути невизначеностей, пов‘язаних з викорис-

танням моделей неперервних процесів. 

 
1 0

, Z
p q

t k t k k t k

k k

a b t   

 

     , (1) 

де: ka  — коефіцієнти авторегресії k -го порядку, pk ,1 ; kb  — коефіцієн-

ти ковзного середнього k -го порядку, qk ,0 ; kt  — стаціонарний білий 

шум; kt  — значення характеристики у відповідні моменти часу. 

При такому підході обробка результатів вимірювань полягає в іденти-

фікації моделі (1), оцінці її параметрів  kk ba , , перевірці її відповідності 

отриманим вимірювальним даним та оцінці метрологічних характеристик 

УЗВ. 

На рис. 2 наведені відносні зна-

чення метрологічної характеристики 

УЗВ, отримані на основі середнього-

динних результатів вимірювань про-

тягом одного тижня. Виділена об-

ласть (рис. 2 а) демонструє, що у 

процесі роботи досліджуваного УЗВ 

у порівнянні зі зразковим виникло 

розладнання його метрологічної ха-

рактеристики, тоді в обслуговуючого 

персоналу виникає необхідність ви-

значення, на скільки критично це 

впливає на сумарний об‘єм, який ви-

значить УЗВ, чи є достовірними його 

результати вимірювань, чи потрібно 

за деякий період часу використати 

результати вимірювань зразкового 

УЗВ, а досліджуваний УЗВ відправи-

ти на технічне обслуговування. 

Для визначення впливу розлад-

нань метрологічних характеристик на роботу УЗВ в цілому було адаптова-

но для комп‘ютерного моделювання запропонований в [5] метод діагнос-

тики вимірювальних каналів, реалізація якого дозволить технічному пер-

соналу приймати рішення щодо працездатності УЗВ. 

Розроблена комп‘ютеризована діагностична система в середовищі 

Labview реалізує метод контролю метрологічних характеристик УЗВ, ви-

користовується для наповнення бази даних результатів вимірювань. Рі-

шення щодо справного стану та точності вимірювань досліджуваного УЗВ 

приймається на основі проведення опрацювання даних вимірювань. 

Запропоновані в даній роботі кроки вдосконалення існуючих методів 

контролю метрологічних характеристик УЗВ дозволять підвищити точ-

Рисунок 2. Реалізація значень метроло-

гічних характеристик: а — досліджува-

ний УЗВ, 1 — область розладнання; 

б — зразковий УЗВ 
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ність вимірювань та уникнути негативних наслідків метрологічних відмов.  

У подальших дослідженнях актуальним є визначення інтервалів між конт-

рольними перевірками УЗВ. 
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Анотація 

Запропоновано вдосконалення методу контролю метрологічних характеристик 

ультразвукових витратомірів за допомогою впровадження способу перевірки їх працез-

датності під час експлуатації. Розроблено комп‘ютеризовану діагностичну систему в 

середовищі Labview, в якій проводиться визначення метрологічних характеристик уль-

тразвукових витратомірів та приймається рішення про технічний стан.  

Ключові слова: ультразвукові витратоміри, метрологічна характеристика, 

комп‘ютеризована діагностична система. 

Аннотация 

Предложено усовершенствование метода контроля метрологических характери-

стик ультразвуковых расходомеров с помощью внедрения способа проверки их работо-

способности во время эксплуатации. Разработана компьютеризированная диагностиче-

ская система в среде Labview, в которой проводится определение значения метрологи-

ческих характеристик ультразвуковых расходомеров и принимается решение о техни-

ческом состоянии. 

Ключевые слова: ультразвуковые расходомеры, метрологическая характеристика, 

компьютеризированная диагностическая система. 

Abstract 

Method of control of metrological characteristics of ultrasonic flow by introducing a 

method for checking their work abilities during operation is improved. Computerized diag-

nostic system in the program Labview is developed, it is determined by the values of metro-

logical characteristics of ultrasonic flowmeters and a decision on the technical condition. 

Keywords: ultrasonic flowmeters, metrological characteristic, computerized diagnostic 

system. 
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АНАЛІЗ НАДЧУТЛИВИХ ПРИСТРОЇВ ТА ЇХ СЕНСОРІВ ДО 

МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ЕФЕКТІ ДЖОЗЕФСОНА 

Осадчук О. В., д.т.н., проф.; Притула М. О., аспірант;  

Коваль К. О., к.т.н., доц. 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Метою аналізу є інформаційна підготовка для проведення експериме-

нтальних досліджень надчутливих пристроїв для вимірювання магнітного 

поля.  

Завданням роботи є пошук та аналіз сучасних надчутливих пристроїв 

та їх сенсорів для вимірювання магнітного поля.  

Розвиток фізики надпровідності сприяв створенню нового вимірюва-

льного сенсору, що отримав назву «СКВІД» (SQUID, Superconducting 

Quantum Interference Device). Принцип дії сенсору СКВІД заснований на 

використанні таких квантових явищ — ефекту Джозефсона і інтерференції 

хвильової функції електронних пар в надпровідному кільці, що містить 

джозефсонівський перехід. СКВІД являє магнітометрів, що застосовуються 

для вимірювання магнітного нуля і інших фізичних величин таких. Чутли-

вість таких сенсорів в 1000 разів вища, ніж у кращих ненадпровідникових 

магнітометрів [1].  

Принцип роботи пристрою: для підтримки надпровідного стану, який 

можливий при дуже низькій температурі, СКВІД поміщають в посудину 

Дьюара з рідким гелієм. Якщо стінки посудини металеві, то виникаючі у 

них струми спотворюють магнітні поля від джерел, що знаходяться зовні. 

Останнім часом розроблені спеціальні діелектричні посудини Дьюара зі 

склопластику. У них СКВІД розміщений лише в сантиметрі від зовнішньої 

стінки посудини і може без спотворень сприймати магнітне поле від зов-

нішнього джерела, що знаходиться при кімнатній температурі [2]. 

Характерною особливістю СКВІДа є те, що при зміні магнітного пото-

ку, що пронизує контур, напруга на виході періодично змінюється, при-

чому період дорівнює кванту магнітного потоку. Ця залежність дозво-ляє 

створити на основі СКВІДів найчутливіші вимірювачі магнітного поля [3].  

На сьогодні, в електроніці набули найбільшого поширення СКВІДи, 

які виготовлені за тонкоплівковою технологією. Схема такого СКВІДу яв-

ляє собою замкнутий контур з надпровідника (в який включені два джозе-

фсонівських переходи) з чотирма виводами, які використовуються для по-

дачі струму і зняття напруги, а технологія виготовлення СКВІДів рухаєть-

ся вперед [4]. В більшості використовуваних системах на базі низькотем-

пературних СКВІДів, самі сенсори розташовані всередині малих циліндри-

чних надпровідних магнітних екранів. Багато фірм, які виготовляють низь-

котемпературні СКВІДи, поширюють не просто кремнієві чіпи, а сенсори 
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закапсульовані в твердий пластиковий матеріал з виведеними на корпус 

металевими контактами. Такі пристрої легко монтуються всередину супе-

різольованих гелійових кріостатів із оргскла. Також, паралельно розвива-

ється технологія виготовлення високотемпера-турних СКВІДів [3]. Вони 

з'явились порівняно недавно і мають більш високий рівень шуму в порів-

нянні з низькотемпературними СКВІДами. Але не дивлячись на це, висо-

котемпературні СКВІДи постійно вдоскона-люються. Приклади таких 

СКВІДів виготовляються в Юліхському технологічному центрі в Герма-

нії [4].  

Одним із відомих виробників СКВІД датчиків на ринку є американсь-

ка компанія Tristan Technologies та англійська компанія Cryogeic [2, 4]. 

Приклади СКВІД датчиків компанії Tristan Technologies наведено на 

рис. 1. 

а)           б)      в)  

Рисунок 1. Приклади СКВІД датчиків компанії Tristan Technologies 

а — СКВІД високої температури НТМ-8; б — СКВІД низької температури LSQ/20LTS; 

в — СКВІД низької температури LSQ/20M LTS. 

Параметри СКВІДа високої температури НТМ-8 [2]: розмах сигналь-

ної характеристики 50 мкВ; крутість /SQUIDV =150 мкВ/
0 (

0  — 

квант магнітного потоку); коефіцієнт перетворення індукції магнітного по-

ля в магнітний потік /B =2,8 нТ/
0 ; чутливість по магнітному полю 

50 фТл/Гц
1/2

; власний шум 18 мк
0 /Гц

1/2
; ефективна площа 0,7 мм

2
; коефі-

цієнт зв'язку котушки зворотного зв'язку 2,5 мкА/
0 . 

Параметри СКВІД-магнетометрів S700X та CF-S700X [4]: напруже-

ність магнітного поля 7,5 Т; однорідність магнітного поля 0,01 %; стабі-

льність магнітного поля 0,1% ppm/ч; роздільна здатність встановлення ма-

гнітного поля: 0,11 мТ (стандартно), 10
-7

 Т (опція); максимальний розмір 

зразка 9 мм; діапазон температур зразка: 1,6 – 300К (стандартно), до 700К 

(опція); стабільність температури: 2 мК / 10 К, 3 мК / 100 К, 10 мК / 300 К; 

діапазон вимірювань: 10
-8

 – 10
-2

 emu (стандартно), до 5 emu (опція); чутли-

вість 10
-8

 emu. 

На основі низькотемпературних (гелієвих) СКВІДів створені найчут-

ливіші вольтметри і підсилювачі, шуми яких наближаються до квантової 

границі. Надчутливі магнітометри, що вимірюють варіації магнітних полів 

з великою роздільною здатністю — це вже промислова продукція, що зна-

ходить широке застосування у вимірювальній техніці.  
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Таким чином, після проведеного аналізу, можна зазначити, що СКВІ-

Ди займають у фізиці низьких температур особливе місце і в даний час ви-

користовуються в багатьох практичних областях науки і техніки. Чутли-

вість таких пристроїв в діапазоні від сотих часток герца до десятків гіга-

герц знаходиться поза конкуренцією. Тому використання СКВІДів в біль-

шості випадків дозволяє отримати пристрої з якісно новим рівнем параме-

трів. Зокрема, на основі низькотемпературних СКВІДів були створені маг-

нітометри і градієнтометри, які дозволили реєструвати магнітні поля мозку 

і серця людини. Після відкриття високотемпературної надпровідності були 

випробувані перші зразки СКВІДов на основі високотемпературних над-

провідників. Вони продемонстрували можливість створення вимірюваль-

них систем, що працюють при температурі рідкого азоту і мають парамет-

ри, які близькі до їх низькотемпературних аналогів. 
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Анотація 

Проведено аналіз надчутливих пристроїв та їх сенсорів до магнітного поля на 

ефекті Джозефсона. Представлено основи роботи таких сенсорів та приклади їх проми-

слових зразків іноземного виробництва. Наведено варіанти застосування СКВІДів в 

промисловості. 

Ключові слова: СКВІД, магнітне поле, сенсор. 

Аннотация 

Проведен анализ сверхчувствительных устройств и их сенсоров к магнитному по-

лю на эффекте Джозефсона. Представлены основы работы таких сенсоров и примеры 

их промышленных образцов иностранного производства. Приведены варианты приме-

нения СКВИД в промышленности. 

Ключевые слова: СКВИД, магнитное поле, сенсор. 

Abstract  

The supersensitive devices and their sensors to the magnetic field on the Josephson 

effect are analysed. The basics of sensors and examples of their foreign industrial designs are 

presented. The industry SQUIDs are presented. 

Keywords: SQUID, magnetic field, sensor. 
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АВТОГЕНЕРАТОРНІ СЕНСОРИ НА L- ТА С-НЕГАТРОНАХ 

Філинюк М. А., д.т.н., проф.; Лазарєв О. О., к.т.н., доц.;  

Бондарюк Д. В., аспірант, Козін Д. О. 
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Прагнення отримати високі метрологічні характеристики сенсорів 

призводить до збільшення габаритних параметрів та складності реалізації, 

а як наслідок підвищення вартості. Тому для підвищення якості cенсорів 

слід використовувати нові фізичні явища та принципи реалізації. Викорис-

тання негатронів [1] у багатьох випадках дозволяє поліпшити техніко-

економічні показники електронних пристроїв, підвищити чутливість сен-

сорів і, відповідно, точність вимірювання неелектричних фізичних вели-

чин.   

На рис. 1 наведена схема ємнісного негасенсора мостового типу, де 

паралельно ємності первинного вимірювального перетворююча (ПВП) Сх 

включенй схемотехнічнй С-негатрон на операційному підсилювачі [2].  

Абсолютна чутливість такого не-

гасенсора:  
'

0 3
( ) 2

3

2

2 ( 1)x

f вх
C

х

f R U
S

fR С C



 


 

 
, де 

Сх — ємність ПВП;  f — вихідна час-

тота; Uвх — опорна напруга; С
(–)

 — 

від‘ємна ємність С-негатрона; R3, 

R4 — резистори, що утворюють коло 

негативного зворотного зв‘язку. За 

умови  |С
(–)

|=Cx 
'

0

x

f
C

S →∞ .  

Кращими за завадостійкостю є сенсори з частотним виходом [3]. 

Широкого застосовуються ємнісні частотні сенсори на основі RC-

генератора, в якому Сх — ємність пер-

винного вимірювального перетворю-

вача. Ввівши в коло паралельно 

(рис. 2) або послідовно С-негатрон, 

отримаємо ємнісний автогенераторний 

негасенсор, в якому наявність 

від‘ємної ємності С
(–)

 призводить до 

підвищення чутливості [4]. С-негатрон 

реалізується схемотехнічно на опера-

ційному підсилювачі DA1, конденса-

торі C1 та резисторах R2 та R3. За ра-

хунок від‘ємної ємності та від‘ємного 

активного опору С-негатрона в схемі виникає автогенерація. Частота гене-

+

R4

DA1вимір.

блок
Uвх

R3

С2

С1
Сх

R2R1

Рисунок 1. Ємнісний негасенсор мосто-

вого типу 

 
Рисунок 2. Ємнісний автогенератор-

ний негасенсор 
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рації визначається виразом:  0 1 2 1 ,f R C    де R1 — частотозадаючий 

резистор; СΣ=Сх+ С
(–) 
— сумарна ємність кола, С

(–) 
— від‘ємна ємність С-

негатрона.  

Відносна чутливість  буде дорівнювати: 0 ( )( ).
x

f
x xC

S С C С    Звідки 

видно, що при |С
(–)

|=Cx, 
0

x

f
C

S →∞. 

Широкого використання набули 

індуктивні сенсори. Ввівши L-негатрон 

отримаємо схему негасенсора зображе-

ну на рис. 3 [4].  

Сумарна індуктивність визначаєть-

ся виразом: ( )
xL L L 

   , а частота ав-

тогенерації: 
'

0 ( )2 ( )x

R
f

L L 



,  

де ( )L   — від‘ємна індуктивність L-

негатрона; xL  — індуктивність ПВП, 

R — опір втрат індуктивності ПВП. 

При наближення металевого об‘єкту, значення індуктивності xL  буде 

зростати ( )L   , а частота генера-

ції збільшуватися. Відносна чутли-

вість в даному випадку: 

'

0

'
0

' ( )
0

x

f x x
L

x x

df L L
S

dL f L L 
  


. Якщо 

( )
x xL L L  , то 

'

0 1
x

f
L

S  , і за умови, 

( ) 0xL L    прямує до нескінченнос-

ті. 

Використання LC-негатронів до-

зволяє реалізувати двопараметричний 

сенсор, високочастотна схема якого 

наведена на рисунку 4. Його частота 

генерації  дорівнює: 
''

0 ( )2 ( )

х

x

R
f

L L 



, де хR  — опір фоторезистора, xL  — 

індуктивність ПВП, ( )L   — від‘ємна індуктивність L-негатрона. Відносні 

чутливості в даному випадку: 
''

0

( )x

f x
L

x

L
S

L L 



, 

''

0

''
0

''
0

1
x

f x
R

x

df R
S

dR f
   . Графік 

залежності відносної чутливості наведено на рис. 5.  

+

R1

R2
C1

Lx

R

ПВП

L-негатрон

Uвих

DA1

Рисунок 3. Автогенераторний індук-

тивний сенсор 

+

R1

R2
C1

Lx

ПВП

L-негатрон

Uвих

DA1

Rх

 
Рисунок 4. Двопараметричний автоге-

нераторний індуктивний сенсор 
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З графіків видно, що із збі-

льшенням індуктивності ПВП 

та при Rx=1 кОм, Rx=150 кОм 

відбувається збільшення часто-

ти та відносної чутливості 

(рис. 5). Використання L- та С-

негатронів дозволяє в 3-5 разів 

збільшити чутливість аналого-

вих та частотних сенсорів, Для 

частотних сенсорів наявність 

від‘ємного активного опору С-

негатрона забезпечує автогене-

раторний режим, що спрощує 

схемотехнічну реалізацію.  
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Анотація 

Розроблені та досліджені схеми частотних сенсорів на L-  та С-негатронах, Пока-

зано, що наявність від‘ємної ємності та індуктивності призводить до підвищення чут-

ливості сенсорів в 3-5 разів, а наявність від‘ємного активного опору С-негатрона забез-

печує автогенераторний режим, що спрощує схемотехнічну реалізацію. 

Ключові слова: негатрон, від‘ємна ємність, сенсор. 

Аннотация 

Разработаны и исследованы схемы частотных сенсоров на L- и С-негатронах, по-

казано, что наличие отрицательной емкости и индуктивности приводит к повышению 

чувствительности сенсоров в 3-5 раз, а наличие отрицательного активного сопротивле-

ния С-негатрона обеспечивает автогенераторный режим и упрощает схемотехнические 

реализацию. 

Ключевые слова: негатрон, отрицательная емкость, сенсор. 

Abstract  

Created and tested circuit of frequency sensors based on L- and C-negatrons, shown that 

the negative capacitance and inductance will increase the sensitivity of the sensors in 3-5 

times, and the presence of negative active resistance of C-negatron provides autogenerating 

and simplifies circuit implementation. 

Keywords: negatrons, negative capacitance, sensor. 

 
Рисунок 5. Графік залежності відносної чутли-

вості  
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ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНВЕЄРУ СТРУМУ ЧЕРЕЗ 

ВИМІРЮВАННЯ ЙОГО Y-ПАРАМЕТРІВ 

Філинюк М. А., д.т.н., проф.; Чехместрук Р. Ю., аспірант; 

Стахов В. П., аспірант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

В даний час ведуться дослідження з розробки та застосування конвеє-

рів струму II-го покоління (КС2) [1], які по ряду параметрів дозволяють 

вирішувати задачі недоступні для певних підсилювачів. При цьому різни-

ми схемотехнічними рішеннями прагнуть забезпечити отримання ідеаль-

них параметрів КС2, описуваних системою рівнянь [2]: 

 

0 1 0

1 0 0 .

0 1 0

Y Y

X X

Z Z

i U

U i

i U

     
     


     
          

 (1) 

У реального конвеєра струму, елементи квадратичної матриці в рів-

нянні (1) відрізняються від «0» або «1», можуть бути як безрозмірні так і 

мати розмірність опору або провідності. При їх вимірюванні потрібно од-

ночасно здійснювати режими КЗ або ХХ відносно ряду полюсів. На низь-

ких частотах це не викликає труднощів, однак вже на частотах вище 

300 МГц похибка вимірювання y- і Z-параметрів перевищує 20% [3]. Вико-

ристання методу «плаваючою навантаження» дозволяє до частоти 10 ГГц 

проводити вимірювання y-параметрів з похибкою, яка не перевищує 10-

15% [4].  

Установлена аналітична за-

лежність між параметрами зміша-

ної квадратичної матриці (1) і ма-

триці провідності конвеєра стру-

му. Конвеєр струму (рис. 1) можна 

розглядати як незалежний трьох-

полюсник зв'язок між струмами 

, ,Y X Zi i i гілок і напругами 

, ,Y X ZU U U  між полюсами і спіль-

ною шиною описуються системою рівнянь: 
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 (2) 

де 11 12 13 21 22 23 31 32 33, , , , , , , ,y y y y y y y y y  — параметри невизначеною мат-

риці провідності конвеєра струму, які рівні: 

КC2

Y

X
UZ

UY

UX

iX

iY

iZ

Z

 
Рисунок 1. Узагальнена схема 

конвеєра струму ІІ-го покоління 
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Для реального конвеєра струму система рівнянь, що встановлює зв'я-

зок між струмами гілок і напругами полюсів буде відрізняться від систе-

ми (1). У загальному випадку її можна представити у вигляді:  
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 (3) 

де:  
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Вирішуючи системи рівнянь (2) і (4), знаходимо: 
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З (4) випливає, що для знаходження параметрів змішаної квадратич-

ної матриці реального конвеєра струму необхідно провести вимірювання 

дев‘яти комплексних y-параметрів його невизначеної матриці провідності. 

У загальному випадку для знаходження y-параметрів невизначеною 

матриці трьохполюсника необхідно здійснювати вимірювання y-

параметрів 3-х чотириполюсників створених конвеєром струму при зазем-

леному одному з його електродів, як показано на рис. 2. Однак, враховую-

чи властивість невизначеною матриці провідності [5]: 

 
1 1

0 ( 1,2... ), 0 ( 1,2... ),
m m

SK SK
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      (5) 
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де m  — розмірність матриці, для знаходження матриці y-параметрів доста-

тньо провести вимірювання y-параметрів квадратичної матриці однієї з 

можливих схем включення конвеєра струму. 

Вибір схеми включення визначається конструктивними 

особливостями схеми конвеєра струму та вимірювальної установки, яка 

використовується для вимірювання y-параметрів чотириполюсника. 

Наприклад, при використанні схеми рис. 2в, вимірюємо: 11 12 21 22, , ,y y y y . 

Інші параметри невизначеної y-матриці визначаємо з урахуванням (5).  

На низьких частотах (до 300 МГц) вимірювання 11 12 21 22, , ,y y y y  

можливо здійснювати методом короткого замикання [3]. На більш високих 

частотах, внаслідок великої похибки вимірювань, рекомендується 

використовувати метод плаваючого іммітанса [4].  
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Анотація 

Запропонована методика визначення елементів змішаної квадратичної матриці 

конвеєра струму другого покоління за допомогою його y-параметрів. Подані аналітичні 

залежності між елементами матриці конвеєра струму та його y-параметрів. Обґрунто-

вана методика вимірювання y-параметрів. Проведені експериментальні дослідження. 

Ключові слова: конвеєр струму, змішана квадратична матриця, y-параметри, ме-

тод плаваючого імітансу. 

Аннотация 

Предложена методика определения элементов смешанной квадратичной матрицы 

конвейера тока второго поколения с помощью его y-параметров. Представленные ана-

литические зависимости между элементами матрицы конвейера тока и его y-

параметров. Обоснована методика измерения y-параметров. Проведенные эксперимен-

тальные исследования. 

Ключевые слова: конвейер тока, смешанная квадратичная матрица, y-параметры, 

метод плавающего иммитанса. 

Abstract  

The technique of determining the elements of the mixed quadratic matrix of second-

generation current conveyor through its y-parameters. Presented analytical dependencies 

between the elements of the matrix current conveyor and its y-parameters. The technique of 

measuring the y-parameters. An experiment was conducted. 

Keywords: current conveyor, mixed quadratic matrix, y-parameters method floating 

immitance. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ 

ПРИРОДНИХ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 
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2
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1
 Національний Технічний Університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
2
 Тернопільський національний технічний університет ім. Пулюя,  

м. Тернопіль, Україна 

Використання матеріалів та об‘єктів природного походження   широко 

застосовується в різноманітних фізіотерапевтичних технологіях. До таких 

об‘єктів слід віднести перш за все озокерит, лікувальні грязі, парафін, сіль 

та широкий ряд мінералів, які застосовуються в літотерапії. Дослідження 

електромагнітних мікрохвильових полів і випромінювань (ЕМВ) мінералів 

проведене авторами [1, 2] підтвердило про наявність в спектрі сигналу 

компоненти міліметрового діапазону, яка може використовуватись в якості 

лікувальної складової при нагріванні мінералів до терапевтично допусти-

мої температури 40-50
0 
С. В процесі проведених досліджень були виділені 

мінерали з високою випромінювальною здатність до яких віднесено неф-

рит, агат, онікс. За температури людського тіла 36
0 
С рівень випроміню-

вання цих мінералів більший за рівень випромінювання людини , що спри-

яє формуванню додатних потоків ЕМВ [3]. Окрім того виявлені мінерали, 

які за такої температури мають менший рівень випромінювання, формують 

від‘ємні потоки ЕМВ. Враховуючи ці особливості авторами публікації [4] 

було запропоновано тепловий генератор з реверсивним регулюванням те-

мператури та відповідним формуванням тих чи інших потоків ЕМВ.  

Втім терапевтична сумарна дія, при цьому буде складатися з теплової 

та мікрохвильової компоненти. Рівень спектральної потужності мікрохви-

льової компоненти, для радіочастотного діапазону можна розрахувати за 

формулою Релея – Джинса: 

 
2

2

2kT f
S

c


 , (1) 

де k  — постійна Больцмана ( 231,38 10
Дж

K

 ); T  — температура об‘єкта (ті-

ла); f  — частота випромінювання; c  — швидкість світла;   — коефіцієнт 

«сірості», який характеризує випромінювальну здатність об‘єкта (для аб-

солютно чорного тіла   = 1). 

Коефіцієнт   для «сірих» тіл можна визначити за відомою формулою: 

 0 / ачтP P   (2) 

де: 
0P , ачтP  — інтегральна потужність випромінювання об‘єкта та відповідно 
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абсолютно чорного тіла за даної температури. 

Схема лабораторного дослідження представлена на рисунку 1. 

Для дослідження випромінюва-

льної здатності були вибрані матері-

али, що використовуються в фізіоте-

рапії – озокерит ( родовище Борис-

лав, Львівська обл.), лікувальна грязь 

(Микулинці, Тернопільська обл.), 

кристалічна сіль (Артемівськ) і па-

рафін, як один із компонентів ліку-

вальних сумішей [5]. Для порівняння 

досліджувалась також випромінюва-

льна здатність пластинки дерева 

(ясен) та фрагмент кістки. Озокерит 

відрізняється високою теплоємністю 

та низькою теплопровідністю з можливою температурою використання в 

теплових аплікаціях 40-50
0 
С. В його склад входять парафіни, церезини, а 

також, як і в склад лікувальних грязей – біологічно активні речовини. В ре-

зультаті проведення вимірювань на частоті 45f ГГц  були отримані насту-

пні значення випромінюваної потужності для зразків, які представлені в 

табл. 1. 

Процес вимірювання зна-

чень випромінюваної потужності 

проводився з використанням ате-

стованої радіометричної систе-

ми, чутливість якої становить 
1410 (Вт) , що дає можливість з 

впевненістю говорити про точ-

ність та достовірність отриманих 

результатів. Перед початком 

проведення вимірювань зразки 

було підготовлено та нагріто в 

термостаті до температури  40 С . 

Випромінювальна здатність АЧТ для даної температури, розрахована за 

формулою (1), складає 1,94∙10
-12 
Вт/см

2,
, а коефіцієнти «сірості», визначені 

за
 
 формулою (2), наведені в табл.1 (tт – температура точки на долоні лю-

дини). 

Аналіз отриманих результатів показує, що наряду з прогріванням ап-

лікаціями озокеритом та грязями (створенням додатних потоків) форму-

ється мікрохвильова компонента, яка по відношенню до тіла пацієнта 

створює «від‘ємний потік», здатний зменшувати больові синдроми з над-

лишком температури. Парафін, що додається  як до складу  озокериту так і 

в лікувальної грязі при підготовці лікувальної суміші для її стабілізації,  

 
Рисунок 1. Схема лабораторного дослі-

дження: 1 — термостат з автоматичним 

контролем температури, 2 — нагрівач, 

3 — кювета з досліджуваним матеріа-

лом, 4 — приймальна антена, 5 — ви-

сокочутлива радіометрична система 

(РС), 6 — індикатор.  

Таблиця 1 

Досліджуваний  

зразок 

Значення потужності 
2( / )Вт см  β 

Озокерит, чистий 131,8 10  0,1 

Грязь (чиста) 131,6 10  0,08 

Грязь + парафін 

(використані) 
130,5 10  0,02 

Парафін 141,05 10  0,05 

Дерево 136 10  0,3 

Сіль 132,2 10  0,11 

Людина(tт=31
0
С) 134 10  0,21 

Кістка 136,8 10  0,35 
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призводить до зменшення випромінювальної здатності суміші в мікрохви-

льовому діапазоні, величина якої  залежить від відсоткового співвідношен-

ня компонентів. Цим співвідношенням можна регулювати рівень 

«від‘ємного» потоку, а відповідно і ефективність лікування захворювань з 

больовими синдромами. Таку ж здатність має  сіль і розчини на її основі 

(сольові аплікації, ванни та ін.) на відміну від дерева та кістки. 
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Анотація 

Авторами розглянуті результати дослідження ЕМВ природних матеріалів, які ви-

користовуються для теплових фізіотерапевтичних процедур. В результаті вимірювань 

виявлено, що нарівні із тепловим (інфрачервоним) додатнім потоком при використанні 

озокериту та лікувальної грязі формується мікрохвильова компонента від‘ємного типу, 

чим пояснюється додатковий цілющий вплив лікувальних процедур при больових запа-

льних процесах , які характеризуються підвищеною температурою. 

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, озокерит, від‘ємні та додатні 

потоки. 

Аннотация 

Авторами рассмотрены результаты исследования ЭМИ природных материалов, 

используемых для тепловых физиотерапевтических процедур. В результате измерений 

показано, что наряду с тепловым (инфракрасным) положительным потоком при испо-

льзовании озокерита и лечебной грязи формируется микроволновая компонента отри-

цательного типа, чем объясняет дополнительное благотворное влияние лечебных про-

цедур при местных воспалительных процессах с избыточной  температурой. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, озокерит, отрицательные  и поло-

жительные потоки. 

Abstract 

The authors reviewed the results of the research of EMR of natural materials are used 

for thermal physiotherapy. The measurements showed that in addition to positive thermal (in-

frared) flow when using mineral wax and cure mud were formed microwave component of 

negative type, which explains the additional beneficial effect of treatment procedures with 

local inflammatory processes with excessive temperature. 

Keywords: electromagnetic radiation, mineral wax, negative and positive flows. 
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СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. ПРИСТРОЇ НВЧ 

ДІАПАЗОНУ ТА АНТЕННА ТЕХНІКА. 

Електромагнітна теорія; природа електромагнітних 

хвиль; електродинаміка середовищ; метаматеріали; за-

дачі відбиття та дифракції; спрямовуючі структури та 

резонатори; чисельні методи в електродинаміці; радіох-

вилі в природних умовах; нелінійні задачі. Теоретичні за-

сади проектування антен та мікрохвильових пристроїв; 

методи аналізу та синтезу, конструктивні та технологі-

чні особливості реалізації антен та мікрохвильових при-

строїв. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ОСНОВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ ВІД ВОЛОГОСТІ 

Рибачук І. Г.; Васьковець В. М. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Виробництво різних харчових продуктів в сільському господарстві за-

вершується після збору врожаю його очищенням та сушінням. Проблема 

сушіння є актуальною для північних регіонів країни, де кожного року до-

водиться сушити зернові і насіння пізньостиглих культур таких як кукуру-

дза, соняшник, а інколи сушити доводиться і ранньостиглі культури, особ-

ливо тоді, коли у сезон збирання врожаю випадає велика кількість опадів. 

У зв‘язку з розвитком технологій, зріс інтерес до сушіння зерна, яке є 

основною технологічною операцією доведення його до стійкого стану для 

зберігання, проте це є один із найбільш трудомістких процесів у виробниц-

тві зерна. Саме через це перед виробником постає задача в організації по-

точної обробки зернових, що значно підвищить продуктивність роботи. 

Адже тільки після того, як із урожаю зерна буде видалена вся надлишкова 

волога і зерно доведено до сухого стану (його вологість повинна бути ни-

жчою за критичну), можна вести мову про надійність його зберігання про-

тягом тривалого часу. 

Вміст вологи в продуктах значною мірою впливає на різні його харак-

теристики, зокрема, на діелектричні властивості, і, як наслідок, на взаємо-

дію з електричними полями високої частоти і надвисокої частоти. Тому 

дуже важливо знати залежності цих властивостей від  вологості, що необ-

хідно для проектування приладів, завданням яких є сушіння продуктів.  

Енергія, яку продукт поглинає від електромагнітного поля, залежить 

від його діелектричних властивостей. Поглинуту енергію обчислюють за 

формулою [1]:  

                         

де   — потужність що розсіюється в одиниці об‘єму, Вт/м3;   — електри-

чна провідність, См/м; Е — напруженість електричного поля в матеріа-

лі, В/м;   — частота, Гц;   — фактор діелектричних втрат [1]. 

Різні продукти можуть містити як вільні електрони так і зв‘язані. Сві-

жі овочі та фрукти містять в собі багато вологи, це говорить про те, що в 

них багато вільних електронів, в той же час, в зерні вологість значно мен-

ша, а отже кількість вільних електронів менша. 

Так як вологий матеріал являє собою складний діелектрик, що склада-

ється з часток сухої речовини та води, то в елементарному об'ємі такого ді-

електрика, на межі розподілу води й сухої речовини накопичуються заря-

ди. Крім явної внутрішньої шарової поляризації в елементі води й елементі 
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сухої речовини  подібне накопичення зарядів викликає появу структурної 

поляризації. Воду відносять до сильно полярних речовин. Її наявність змі-

нює властивості матеріалу і впливає на сумарну поляризацію. Цей вплив 

проявляється у функціональному зв‘язку між параметрами діелектричної 

проникності ε і тангенса кута діелектричних втрат tgΔ матеріалу та вологи. 

Цей зв'язок яскраво проявляється на надвисоких частотах в діапазоні сан-

тиметрових хвиль, де діелектрична проникність води проходить через об-

ласть аномальної дисперсії, коли діелектричні втрати мають максимальне 

значення і є набагато більшими, ніж у значної частини сухих матеріалів. У 

діапазоні частот 1–30 ГГц тангенс кута діелектричних втрат  для води ста-

новить 0,15–1,2, а діелектрична проникність — 40–80. Для більшості сухих 

матеріалів тангенс кута діелектричних втрат  дорівнює 0,001–0,05, а діеле-

ктрична проникність дорівнює 1–5. 

При дослідженні двох зразків озимої пшениці з різним вмістом воло-

ги — 11,2% та 25,0%  в діапазоні частот від 10 МГц до 1,8 ГГц, виявилося, 

що їх діелектричні властивості дуже схожі, що проявляється в тому, що зі 

зміною частоти вони мають однаковий характер, що проявляється у змен-

шенні діелектричної проникності з ростом частоти [2]. Проте, у пшениці з 

вологістю 25% діелектрична проникність і фактор втрат набагато більші, 

ніж при вологості 11,2%.  

Властивості свіжої курячої грудки, при частоті опромінення від 

10 МГц до 1,8 ГГц, виявилися аналогічними властивостям пшениці в тому, 

що діелектрична проникність зменшується зі збільшенням частоти [3]. Од-

нак діелектрична проникність грудки набагато вища ніж у пшениці з воло-

гістю 25,0%. Вміст вологи в м‘ясі складає 76%,  що практично в три рази 

більше ніж у зерна. Крім того відбувається зміна знаку температурного ко-

ефіцієнту діелектричної проникності, на частоті 200 МГц, чого не було за-

фіксовано при дослідженні зерна. 

Для яблук з вологістю 85%, діелектрична проникність і фактор втрат, 

в тому ж діапазоні частот, мають значно нижчі значення, в порівнянні з 

курячою грудкою. Зміна знаку температурного коефіцієнту для діелектри-

чної проникності має місце при частоті трохи вищій за 20 МГц [4]. 

Проаналізувавши всі отримані данні діелектричних властивостей і їх 

поведінку залежно від вологості для різних харчових продуктів можна 

зробити такі висновки, що діелектрична проникність завжди спадає зі зро-

станням частоти. У пшениці з вологістю нижче 25% діелектрична постійна 

і фактор втрат збільшуються з ростом температури в діапазоні частот від 

10 МГц до 1800 МГц. Для інших досліджуваних харчових продуктів з во-

логістю вище 70% дані параметри зростають з підвищенням температури 

на частотах менше 20 МГц, але в певний момент, в діапазоні від 20 МГц до 

200 МГц, температурний коефіцієнт діелектричної постійної змінюється і 

діелектрична проникність зменшується зі зростанням температури на 

більш високих частотах. 
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Зміна знаку температурного коефіцієнта діелектричної проникності в 

діапазоні 20–200 МГц, пояснюється домінуванням механізмів діелектрич-

них втрат, що наявні в даних продуктах. На більш низьких частотах, вели-

ка частка втрат припадає на поляризацію, пов‘язану з механізмом іонізації, 

яка зменшується зі збільшенням частоти, і вище точки, в якій діелектрична 

проникність не залежить від температури. Поляризація і діелектричні втра-

ти, пов‘язані з переорієнтацією диполів, стають домінуючими. 

Результати отримані в дослідженнях, які були описані вище, дають 

змогу обрати оптимальну частоту для сушіння продуктів з певним вмістом 

вологості. І, як наслідок, можуть бути використані під час проектування 

нових типів НВЧ сушарок в харчовій промисловості. 
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Анотація 

Розглянуто залежність діелектричних властивостей сільськогосподарських проду-

ктів від вмісту вологи під час опромінення полем високої і надвисокої частоти, зокрема 

тангенс кута діелектричних втрат та діелектричну проникність. Було виявлено, що зна-

чення діелектричної проникності завжди зменшується із зростанням частоти. 

Ключові слова: обробка, діелектричні властивості, вміст вологи, частота опромі-

нення. 

Аннотация 

Рассмотрена зависимость диэлектрических свойств сельскохозяйственных про-

дуктов от содержания влаги во время облучения полем высокой и сверхвысокой часто-

ты, в частности тангенс угла диэлектрических потерь и диэлектрическую проницае-

мость. Было обнаружено, что значение диэлектрической проницаемости всегда умень-

шается с ростом частоты. 

Ключевые слова: обработка, диэлектрические свойства, содержание влаги, частота 

облучения. 

Abstract 

The dependence of the dielectric properties of agricultural products on the moisture 

content during the irradiation field of high and ultra-high frequency, in particular the 

dielectric loss tangent and dielectric constant. It was found that the dielectric constant is 

always decreases with increasing frequency. 

Keywords: processing, dielectric properties, moisture content, frequency of irradiation. 
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ВПЛИВ КОНСТРУКЦІЇ ДВОХЕЛЕМЕНТНОЇ АНТЕНИ СИСТЕМИ 

MIMO НА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 

Макаренко В. В., к.т.н., с.н.с.; Федоров А. О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»,м.  Київ, Україна 

Технологія MIMO, що використовується в безпроводових системах те-

лекомунікацій, передбачає використання декількох антен на кожному кінці 

комунікаційного сегмента для мінімізації помилок і оптимізації швидкості 

передачі даних, не вимагаючи додаткової смуги пропускання або збіль-

шення потужності передавача [1].  

Основним елементом передавання і приймання даних через радіоканал 

є антена, а, отже, її конструкція та габаритні розміри зумовлюють ефекти-

вність таких систем. Тому дослідження ефективності таких антен дозволяє 

знайти оптимальні конструктивні рішення. Особливо це актуально для ан-

тен мобільних пристроїв зв'язку, що мають малі габаритні розміри. 

Ефективність антен найчастіше вимірюють за ефективністю випромі-

нювання (коефіцієнт корисної дії) та зворотними втратами [1]:  

 
r

R
i

P

P
    

де R  — ефективність випромінювання антени; rP  — випромінювана по-

тужність, Вт; iP  — підведена потужність, Вт. 

Повна ефективність антени враховує ефективність випромінювання та 

зворотні втрати: 

 T L RM     

де T  — повна ефективність антени; LM  — зворотні втрати. 

Зворотні втрати, а з іншого боку узгодження антени з джерелом сиг-

налу можна оцінити за S-параметрами, а саме S11 та S22. Зазначені парамет-

ри в загальному випадку залежать від частоти і відображують ту частину 

енергії, яка відбивається від антени, тобто не іде на випромінювання і є 

втратами. 

Робоча смуга частот визначається за рівнем зворотних втрат −9,5дБ, 

що відповідає 11% відбитої енергії.  

Дослідження впливу конструкції двохелементної антени системи 

MIMO проведене на основі моделі, запропонованої в [2] за допомогою про-

грамного середовища CST STUDIO SUITE.  

Побудовані моделі мають вигляд, зображений на рис. 1. 
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Як видно (рис. 2), у початковому варіанті система налаштована на ро-

боту в діапазонах 0,9…1,1 ГГц та 5,2…6,1 ГГц. Після виключення ланки 

нейтралізації конструкція стає неузгодженою у всьому проміжку до 

6 ГГц [2]. 

На рис. 3 наведено результати моделювання ефективності досліджу-

ваних конструкцій антен. 

Як видно, на частоті 1 ГГц антена в обох випадках працює вкрай нее-

фективно. На випромінювання витрачається лише 2% енергії джерела. 

На частоті ж 5,2 ГГц конструкція без нейтралізації в цілому виявилася 

більш ефективною з рівнем −7,538 дБ у порівнянні з нейтралізованою ан-

теною і рівнем її ефективності −8,571 дБ. Це можна пояснити втратами 

енергії через додаткову ланку. 

  

а) б) 

Рисунок 1. Вигляд моделей двохелементної антени: а) — модель з ланкою нейт-

ралізації, б) — модель без ланки нейтралізації 

  

  

а) б) 

Рисунок 2. Результати моделювання зворотних втрат :  а) — моделі з ланкою нейтралі-

зації, б) — моделі без ланки нейтралізації 
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Результати моделювання ефективності антен на резонансних частотах 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

 Модель 

З ланкою нейтралізації Без ланки нейтралізації 

Частота, ГГц 1 5,2 1 5,2 

Компонента Модуль Модуль Модуль Модуль 

R , дБ −10,87 −6,461 −12,93 −4,812 

T , дБ −16,23 −8,571 −19,07 −7,538 

КСД, дБі 3,97 6,911 4,115 4,603 

Досліджувані конструкції антен є неприйнятними для практичного за-

стосування, оскільки повна ефективність в найкращому випадку складає 

−7,538 дБ для конструкції без ланки нейтралізації, і це відповідає частці 

корисної енергії менше 17%. Для більшої ефективності доцільно застосовувати 

однодіапазанні антени, оскільки останні можна чітко узгодити з джерелом сиг-

налу та приділяти увагу розмірам підкладки та формі заземлюючого елемента.  
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Анотація 

Представлені показники ефективності антен. Розглянуто різні конструкції двох-

елементних антен системи MIMO та прокоментовано результати моделювання у про-

грамному середовищі CST STUDIO SUITE. 

Ключові слова: антена, ефективність, S-параметри. 

Аннотация 

Представлены показатели эффективности антенн. Рассмотрены различные кон-

струкции двухэлементных антенн системы MIMO и прокомментированы результаты 

моделирования в программной среде CST STUDIO SUITE. 

Ключевые слова: антенна, эффективность, S-параметры. 

Abstract  

In this letter antenna performance parameters are presented. Various double cell MIMO 

system antenna constructions are considered. The CST STUDIO SUITE simulation results are 

observed. 

Keywords: antenna, performance, S-parameters. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИ УМЕНЬШЕННЫЕ ВИБРАТОРНЫЕ АНТЕННЫ 

Овсяников В. В., д.т.н., проф.; Филинский Л. А., с.н.с. 

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,  

г. Днепропетровск, Украина  

Уменьшение электрических размеров и, следовательно, габаритов и 

массы антенн, несомненно, является актуальной проблемой антенной тео-

рии и практики. Общепринятым критерием электрически малой антенны 

(ЭУВА) является выполнение неравенства 1ka  , где: k  — волновое число, 

a  — радиус условной сферы, охватывающей максимальный размер сим-

метричной антенны или a  — радиус соответствующей полусферы для 

случая несимметричной антенны. При уменьшении электрического разме-

ра антенны, например, до величины 1ka   зачастую сталкиваются, как с 

резким рассогласованием входа антенны с подводящим фидером, так и с 

уменьшением коэффициента полезного действия, то есть, эффективности 

антенны.  

При структурно-параметрическом синтезе ЭУВА с включенными в 

излучающие ветви нагрузками для поиска начального приближения значе-

ний индуктивных нагрузок (ИН) и мест их включения в начале используем 

метод эквивалентной длинной линии [1]. Затем, анализ и оптимизацию 

ЭУВА выполняем методом интегрального уравнения относительно рас-

пределения комплексного тока на проводниках антенны с последующим 

определением всех параметров антенны [2]. Оптимизация режима резонан-

са в ЭУВА с использованием начального приближения значения индук-

тивности kL , достигается минимизацией целевой функции с учетом кри-

терия работоспособности [2] следующим образом: 

   
2

min / , 1,2,...,Tp Tp
in k in inX L X X k K  

   (1) 

  1,k KL L L ; 
ИУ
rezL   1, KL L ; ,  ,  ,U f d ar , const,Lh   

 

где ( )in kX L  — реактивная составляющая входного сопротивления излуча-

теля при включенном в него индуктивном элементе kL ; U  и f  — напря-

жение и частота возбуждающего генератора. 

Оптимальным решением задачи является значение индуктивности L , 

приводящее к минимальному значению критерия оптимальности (1). 

Из результатов исследований ЭУВА следует обратить внимание на 

факт роста активной составляющей входного сопротивления ЭУВА за счет 

включения в нее чисто реактивной индуктивной нагрузки. Это сопровож-

дается, увеличением эффективности излучения (приема) ЭУВА при неиз-
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менном возбуждающем напряжении [1, 2]. Этот эффект является новым, 

малоизвестным и положительным свойством ЭУВА с ИН. Как следует 

также из результатов исследований, при уменьшении, например, вдвое 

ЭУВА с ИН относительно резонансных размеров, ее полоса пропускания 

сужается приблизительно с 10% до 1,5–2,0 %  по уровню КСВН 2. То есть 

двойной выигрыш в массе и габаритах приводит, приблизительно к 5-ти 

кратному сужению рабочего частотного диапазона ЭУВА.  

Отсюда ясно, что внутренние характеристики ЭУВА очень чувствитель-

ны к флуктуациям значений реактивных нагрузок, месту их включения и к 

другим конструктивным параметрам ЭУВА. Очевидно, что оценку чув-

ствительности характеристик ЭУВА к случайностям в ее конструкции сле-

дует проводить статистическими методами [3]. 

Наиболее важным методом является оценка чувствительности значений 

КСВН в зависимости от значений геометрических и электрических пара-

метров излучающей системы – длины проводника излучателя и его радиу-

са ( / ad r ), включенных в нее сосредоточенных импедансов (Z ) и коорди-

нат места их включения ( zh  или Lh ), рабочей частоты ( f ) возбуждающего 

источника, волнового сопротивления W антенны и других факторов.  

Будем считать КСВН случайной величиной с флуктуациями i  [2]. Си-

стематические составляющие погрешностей можно заранее определить и 

устранить. Случайную оценку чувствительности КСВН в зависимости от 

любого параметра ЭУВА можно выполнять следующим образом [3]: 

1) Выбираем конкретную конструкцию ЭУВА. Все  параметры ее зада-

ны. Рабочая частота f  также известна. Значения индуктивностей L  и ме-

ста их включения подобраны так, чтобы КСВН был достаточно низким.  

2) Задаем определенный допуск на интересующий нас параметр ЭУВА, 

например, на значение Lh  — координату включения индуктивностей. Обо-

значим величину этого допуска через 
L

L
h

L

h

h



 . При этом принимаем во 

внимание что этот относительный допуск по Lh  связан со среднеквадра-

тичным отношением приближенным соотношением ( ) / 2,6
LL hh  . По 

заданным значениям относительных допусков, на величину Lh , рассчиты-

ваем значения КСВН, соответствующие исходному состоянию антенны 

при значении Lh , которое соответствует наилучшему КСВН для данной 

антенны. Далее, определяем искомое среднеквадратичное значение КСВН.  

3) Такую операцию повторяем для ряда значений допусков 
L

L
h

L

h

h



 . 

Следует отметить, что рассмотренное выше исследование случайностей 

КСВН для ЭУВА в зависимости от флуктуации их геометрических и элек-
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трических параметров представляет собой один из новых направлений ста-

тистической теории антенн, созданной и развитой Я. С. Шифриным [3] для 

крупных и сложных антенн, например, ФАР.  
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Анотація 

Представлені результати досліджень антени малої електричної довжини. Розгля-

нуті можливості поліпшення характеристик подібних антен шляхом включення зосере-

джених реактивних елементів в конструкцію антени. Також розглянута статистична 

оцінка впливу на КСХН геометричних і електричних параметрів випромінюючої сис-

теми.  

Ключові слова: антени малої електричної довжини, КСХН. 

Аннотация 

Представлены результаты исследований электрически малых антенн. Рассмотре-

ны возможности улучшения характеристик подобных антенн путем включения сосре-

доточенных  реактивных элементов в конструкцию антенны. Также рассмотрена стати-

стическая оценка влияния на КСВН геометрических и электрических параметров излу-

чающей системы.  

Ключевые слова: электрически малые антенны, КСВН.  

Abstract  

Results of researches of the electrically small antennas are presented. Possibilities of 

improvement of characteristics of similar antennas by including of the concentrated reactive 

element in an aerial design are investigated. A statistical estimate of the impact on the VSWR 

of geometrical and electrical parameters of the radiating system is also considered. 

Keywords: electrically small antennas, VSWR.       
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ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ РЕФЛЕКТОРУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

БЕЗПРОВОДОВОЇ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ 

Макаренко В. В., к.т.н., с.н.с.; Вишко В. В. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна» 

Серед існуючих математичних моделей для опису процесу передачі 

енергії найчастіше використовується теорія CMT, яка оперує S-

параметрами. Різні типи НВЧ пристроїв можна описати за допомогою па-

даючих і відбитих хвиль, які поширюються в підключених до них лініях 

передач. Зв'язок між цими хвилями описується хвильової матрицею розсі-

ювання або матрицею S-параметрів. 

Ефективність передачі енергії визначається параметром S21, що зале-

жить від коефіцієнтів відбиття передавальної і приймальної антен. 

Матриця втрат описує залежність вхідних S+12 та вихідних S-12 хвиль 

системи: 

 
1 11 12 1

2 21 22 2

S S S S

S S S S

 

 

     
     

     
. 

В [1] було визначено коефіцієнти матриці та виведені значення вхідної 

та вихідної потужності для системи, що складається з однакових передава-

льної та приймальної антен: 

 2

1

2

G in

in

in G

V R
P

Z Z



, 

 

2 2

21

2

11

1

2 ( )( )

G L

L

G out L

V R Z
P

Z Z Z Z
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де             та          . 
Виходячи з яких було визначено ефективність системи передачі енер-

гії як відношення потужностей на вході та виході системи: 
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, 

де    та     — коефіцієнти відбиття передавальної та приймальної антени , 

які визначаються як: 
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Для моделювання безпроводової системи передавання енергії було ви-

користано програмне забезпечення CST STUDIO SUITE.  

За допомогою даного пакету досліджено вплив матеріалу рефлектора 

на характеристики передавальної антени (рис. 1). 
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Рисунок 1. Передавальна антена та конфігурація випромінюваного електромагнітного 

поля на частоті 600 МГц 

Параметр S11 є комплексним числом, модуль якого показує скільки 

енергії відбилося від антени, і називається коефіцієнтом відбиття. При зна-

ченні S11 = 0 дБ вся подана енергія відбивається від антени і нічого не ви-

промінюється, при довільному значенні S11, кількість відбитої енергії ви-

значається як Pв=Pп+S11. Наприклад, при значенні S11 = 10 дБ та поглину-

тій потужності 3 дБ, кількість відбитої енергії складає –7 дБ. Поглинута 

енергія може випромінюватись або розсіюватись, перетворюючись на інші 

види енергії (наприклад, теплову). 
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Рисунок 2. Залежність параметра S11 від матеріалу рефлектора: а) — при використанні 
ідеального провідника в якості рефлектора, б) — без рефлектора 

Сучасні антени проектуються з використанням матеріалів з малими 

втратами енергії, тому майже вся невідбита енергія випромінюється у про-

стір. З графіка видно (рис. 2,а), що найбільш ефективно антена працює на 

частоті 600 МГц, а при відсутності рефлектора залежність S11(f) змінюєть-

ся. Ефективність роботи такої антени (рис. 2,б) збільшується на 2 дБ, але на 

іншій частоті сигналу (480 МГц). Враховуючи те, що енергія в такому ви-

падку буде поширюватись в двох протилежних напрямках, використовува-

ти таку конфігурацію недоцільно.  

Як бачимо, рефлектор має серйозний вплив на властивість антени ви-

промінювати енергію. Наприклад, для матеріалу з властивостями морської 

води, електропровідність якої  g = 3 См/м, характеристика має вигляд, що 

показаний на рис 3,а, а для вологої землі (g = 10
-2

 См/м) – на рис. 3,б. 
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Рисунок 3. Залежність параметра S11 від матеріалу рефлектора: а) — при використанні 

морської води в якості рефлектора, б) — вологої землі 

З рисунка слідує, що ефективність антени у першому випадку буде 

максимальною на частоті 510 МГц, а для
 
вологої землі антена працює дуже 

неефективно.  

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що ви-

бір матеріалу рефлектора антени є важливою задачею, оскільки від цього 

залежить ефективність її роботи.  

В залежності від електропровідності матеріалу антена має різні харак-

теристики. І якщо для матеріалів з високою провідністю (мідь, алюміній, 

золото) залежність S11 від частоти практично відсутня, то для матеріалів з 

низькою провідністю вона суттєво нелінійна.  
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Анотація 

Розглянуто математичну модель процесу безпроводового передавання енергії, до-

сліджено вплив матеріалу рефлектора на ефективність передачі енергії електромагніт-

ним шляхом.  

Ключові слова: S-параметри, безпроводова передача енергії, рефлектор, ефектив-

ність. 

Аннотация 

Рассмотрена математическая модель процесса беспроводной передачи энергии, 

исследовано влияние материала рефлектора на эффективность передачи энергии элек-

тромагнитным путем.  

Ключевые слова: S-параметры, беспроводная передача энергии, рефлектор, эф-

фективность. 

Abstract  

The abstracts describes a mathematical model of the process of the wireless energy 

transfer, the influence of the material of the reflector on the efficiency of energy transfer by 

electromagnetic.  

Keywords: S-parameters, wireless energy transfer, reflector efficiency. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОДІЛУ В 

МОДЕЛЮВАННІ АНТЕННО-ФІДЕРНОГО ПРИСТРОЮ 

Ткач Л. О.; Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Питання моделювання роботи антенно-фідерних пристроїв в умовах 

конкретних середовищ та діючих шумів є досить актуальним, адже якість 

виконаних робіт на цьому етапі конструювання визначає остаточний успіх 

телекомунікаційних пристроїв. 

Розділимо антену на два окремих пристрої. Нехай перший перетворює 

електромагнітні коливання в напругу на вході радіоприймача (РП). Другий 

формує діаграми спрямованості (ДС) та поляризації. Тоді математичну мо-

дель першого пристрою можна представити як залежність рівня сигналу на 

вході РП від напруженості поля в місці розташування антени: 

       , 

де  еф           — ефективна поверхня антени, м
2
;   — довжина діючої 

хвилі, м;   — коефіцієнт підсилення антени [1]. 

Потужність сигналу на вході РП становить: 

           
     

  
  

     

    
              , (1) 

де П — щільність потоку потужності діючого сигналу, Вт/м;    — опір ві-

льного простору,        Ом . У логарифмічному вигляді та з урахуванням 

втрат у фідері вираз (1) прийме вигляд: 

                  (2) 

де   — рівень на вході РП, дБ (мВт);    — частота, МГц;   — значення на-

пруженості електромагнітного поля в місці розташування антени РП, дБ 

(мкВ/м);   — коефіцієнт підсилення антени, дБ;   — втрати у фідері, дБ. 

У загальному випадку коефіцієнт підсилення антени РП може бути 

представлений у вигляді: 

                  (3) 

де            — значення коефіцієнта підсилення антени РП для робочої 

смуги частот антени і заданої поляризації з урахуванням ДС антени;   — 

поправка на частотну залежність ДС антени (для частот побічних випромі-

нювань і побічних каналів прийому);   — поправка для різних поляриза-

цій передавальної і приймальної антен [2, 3]. 

Модель ДС антени будується по перетинах в горизонтальній і верти-

кальній площинах  г        в    згідно виразу: 
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[           ]

    
        

              
    

        

       
    

        
        

    
        

  (4) 

де 

    | |               

    {
            
           

     {
                
                

  

      г           в                         — вертикальний 

і горизонтальний кути спрямованості головної пелюстки. Горизонтальна і 

вертикальна ДС задаються лінійною інтерполяцією по характерних точках 

в логарифмічному масштабі. 

На рис. 1 показана виконана у середовищі MathCad 14 тривимірна ві-

зуалізація наведеної математичної моделі (визначеної виразами (2), (3) та 

(4)) ДС для приймальної та передавальної антен систем зв'язку стандарту 

GSM. 

 

а) б) 

Рисунок 1. 3D візуалізація ДС антен:  

а) приймальна антена; б) передавальна антена 

 

Також під час моделювання важли-

вою є оцінка сумарного впливу природ-

них зовнішніх шумів в роботі РП [4]. То-

му доцільним стає розрахунок ефективної 

шумової температури антени   , при якій 

теплові шуми опору дорівнюють опору 

випромінювання антени   . Потужність 

шумів природних зовнішніх завад   Ш А 

(дБмВт) знаходять за формулою: 

                      
  

де     — смуга фільтра проміжної часто-

ти РП за рівнем 3 дБ,   
  — відносна шумова температура антени, дБ. 

 

Рисунок 2. Відносна шумова тем-

пература антени 
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      (

  

  
)          

Приклад залежності   
  від частоти представлено на рис. 2, причому 

ефективна температура антени визначена з урахуванням теплових шумів 

навколишнього середовища та шумів опору втрат антени. Зазначимо, що 

вплив природних зовнішніх шумів доцільно враховувати в діапазоні частот 

до 200 МГц. 

Таким чином, застосування функціонального поділу в моделюванні 

антенно-фідерного пристрою дозволяє достатньо точно врахувати конкре-

тні умови середовища та діючі шуми. 
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Анотація 

Розглянуто застосування функціонального поділу в моделюванні антенно-

фідерного пристрою, що дозволяє достатньо точно врахувати конкретні умови середо-

вища та діючі шуми. Проведена оцінка сумарного впливу природних зовнішніх шумів в 

роботі радіоприймального пристрою. 

Ключові слова: антенно-фідерний пристрій, діаграма спрямованості, шумова тем-

пература. 

Аннотация 

Рассмотрено применение функционального раздела в моделировании антенно-

фидерного устройства, которое позволяет достаточно точно учесть конкретные условия 

среды и действующие шумы. Проведена оценка суммарного влияния природных внеш-

них шумов в работе радиоприѐмного устройства. 

Ключевые слова: антенно-фидерное устройство, диаграмма направленности, шу-

мовая температура. 

Abstract  

The application of the functional devision in the simulation of antenna-feeder device 

that allows quite accurately to take into account the specific environmental conditions and 

noise operating is examined. The estimation of the cumulative effect of natural external noise 

in work of the radio-receiving device is done. 

Keywords: antenna-feeder device, the directivity pattern, noise temperature. 
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СЕКЦІЯ 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ, РАДІОЛОКАЦІЯ, 

НАВІГАЦІЯ. 

 

Принципи побудови, аналіз та синтез радіотехнічних 

пристроїв, систем, програмно-апаратних комплексів; ви-

користання радіотехнічних пристроїв та систем для ро-

зв'язання задач зв'язку, управління, виявлення та іденти-

фікації об'єктів тощо. 

 

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В. І. 

Секретар секції: Кожухар П. В. 
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КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА У СИГНАЛІ ГЕОРАДАРА, ЩО 

ДОЗВОЛЯЄ РОЗРІЗНЯТИ КОНКРЕТНИЙ ТИП МЕТАЛУ 

Абрамович А. О., аспірант  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Методом аналізу сигналів, автору вдалось виявити ознаку у сигналі, за 

якою можна класифікувати тип металу. Достовірність того, що ознака не є 

помилкою при вимірюваннях підтверджують публікації у патентах та нау-

ковій літературі [1-3]. 

Аналіз сигналу здійснювався у часовій та частотній областях. Зонду-

ючий сигнал описується дійсною функцією ( )s t , а гармонічний склад сиг-

налу в частотній області описується перетворенням Фур'є 

2( ) ( ) i f tS f s t e d t


 



  . 

Спектр прийнятого сигналу  *S f  в частотній області відповідає ви-

разу      *S f R f S f
 
. Запишемо прийнятий сигнал у часовій області: 
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Запишемо

 

напругу    В ДU


, яка вноситься досліджуваною неоднорідніс-

тю у приймальну антену радара. 

      *
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[4] (2) 

У формулі (2) замінимо струм у витку як напругу прийнятого сигналу 

на активному навантаженні, 
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(3)

 

Таким чином напруга, що приходить у приймальну антену від об'єкта 

контролю, залежить від провідності металу [5–6]. 
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Прийнятий сигнал георадара по формі схожий на сигнал із лінійною 

частотною модуляцією (ЛЧМ), тільки в низькочастотному діапазоні, тобто 

це сигнал із лінійною низькочастотною модуляцією (ЛНЧМ). 

На рис. 1 – рис. 2 зображені осцилограми, на яких позначена класифі-

каційна ознака для кожного із досліджуваних металів (алюміній, мідь): рі-

зні кути зрізу синусоїди та різні спектри. 

  
Рисунок 1. Прийнятий сигнал від алюміієвого зразка. Кут зрізу А=81,3 градуса. 

 
Рисунок 2. Прийнятий сигнал від мідного зразка. Кут зрізу А=75 градусів. 

Таким чином, провівши аналіз сигналу георадара в частотній та часо-

вій областях вдалось підтвердити достовірність ознаки, що була описана у 

формулі (3) [5–6]. 

Дана ознака дозволяє класифікувати тип металу, що є актуальним для 

промисловості при створенні приладів для пошуку конкретного типу мета-
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лу, які використовуються у археології, при геофізичних розвідках, міліцією 

при пошуку захованого нікеля та міді. 

Висловлюю вдячність доц.у кафедри радіотехнічних пристроїв та сис-

тем НТУУ "КПІ" радіотехнічного факультету, к.т.н. Мрачковському О. Д. 

за наукове керівництво моєї бакалаврської, магістерської робіт та за спри-

яння у розвитку даної тематики. 
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Анотація 

Методом аналізу сигналів, автору вдалось виявити ознаку у сигналі, за якою мож-

на класифікувати тип металу. 

Ключові слова: георадар, лінійна низькочастотна модуляція, класифікація, метал. 

Аннотация 

Методом анализа сигналов, автору удалось виявить зависимость в сигнале, по ко-

торой можно классифицировать тип металла. 

Ключевые слова: георадар, линейная низкочастотная модуляция, классификация, 

метал. 

Abstract  

The method of signal analysis, the author could detect signs of the signals, which can be 

classified by the type of metal. 

Keywords: ground penetrating radar, linear low-frequency modulation, classification, 

metal. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ POE В 

СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ  

Адаскаліца В. А.; Трапезон К. О., к.т.н., доц.; Гумен Т. Ф.  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Системи за технологією Power over Ethernet (PoE) вже повсякденно 

використовуються в інформаційних системах міста, інформаційних інже-

нерних системах, системах безпеки будівель і великих комплексів будівель 

і споруд, наприклад в аеропортах, морських портах, а також в промислових 

системах на рухомих об'єктах. Розвиток та удосконалення технології PoE в 

системах зв‘язку, на сьогоднішній день, є однією з актуальних тем дослі-

дження.  

Для роботи IP-телефонів, відеокамер, систем сигналізації необхідно 

живлення, і технологія Power over Ethernet забезпечує це з можливістю збі-

льшення та управління [1]. Для електроживлення активних мережних при-

строїв достатньо їх підключити в телекомунікаційну розетку [2]. Вже не-

має необхідності в установці електричних розеток, прокладанні кабелів 

електропостачання, а це, вочевидь, істотно знижує витрати на інсталяцію 

обладнання. Слід відмітити, що в даному випадку передавання віддалено-

му пристрою даних електричної енергії відбувається через стандартний ка-

бель — скручену пару (рис. 1).  

Тобто, дані в проводовій 

системі зв‘язку передаються 

як різниця потенціалів між 

провідниками в одній па-

рі [3]. Проте, при передаван-

ні живлення по кабельній 

мережі необхідно захистити 

пасивні та активні мережні 

компоненти від переванта-

ження і короткого замикан-

ня [4]. Для цього, при підключенні пристроїв виконуються наступні етапи: 

визначення можливості підключення; класифікація типу обладнання; по-

давання напруги живлення; відключення пристроїв. 

Одним з аспектів, які вимагають ретельного інженерного опрацюван-

ня, є механізм класифікації, який дозволив би джерелам живлення (інжек-

торам) та пристроям, що потребують живлення, взаємно визначати один 

одного. Можливість взаємного визначення пристроїв була реалізована в 

наступній ланці розвитку технології PoE+ за допомогою механізму класи-

фікації обладнання, а також нового механізму рівня даних. 

Інжектор

Мережний 
комутатор

Живлення

Інформаційні 
сигнали Електронний 

пристрійІнформаційні сигнали та 
живлення пристрою

 
Рисунок 1. Принцип технології PoE 
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Тобто в PoE+ з'явилася 

класифікація за двома подія-

ми, коли інжектор двічі по-

вторює перевірку. При кож-

ному зондуванні пристрою, 

який потребує живлення, 

формується одиночний ім-

пульс струму що відповідає певному рівню потужності (рис. 2). Спочатку 

пристрій живлення генерує імпульс напруги в діапазоні 15,5...20,5 В у лі-

нію даних або в резервну лінію. Пристрій що потребує живлення — відпо-

відає імпульсом струму амплітудою до 40 мА одного з чотирьох класів по-

тужності. Подвійний імпульс є сигналом пристрою що живиться, і це є 

ознакою того, що підключене обладнання дійсно забезпечує рівні потуж-

ності. Відмічено, що за таким принципом функціонування пристроїв мо-

жуть бути наявні значення струму до 600 мА. Це означає, що джерело жи-

влення (інжектор) повинен забезпечити в безперервному режимі струм, 

принаймні, 600 мА за умови мінімальної вихідної напруги 50 В, що відпо-

відає потужності в 30 Вт. При врахуванні опору кабелю не більше 12,5 Ом 

на роз'ємі пристрою що потребує живлення, досягається потужність вели-

чиною 25,5 Вт. Таким чином, отримано, що через  ефективність перетво-

рення в 48 В шині, на вихідне навантаження надходить потужність лише 

24,6 Вт. До того ж сьогодні існують безліч електронних пристроїв, які пот-

ребують більшої потужності живлення. Щоб вирішити це завдання, слід 

проектувати системи за допомогою нових пристроїв стандарту PoE+. 

Крім цього, відмічено, що залежно від умов прокладання кабелю теп-

ло частково буде розсіюватися у навколишнє середовище, і при цьому те-

мпература пучка кабелів буде стабільно вище, ніж температура навколиш-

нього середовища. Тут важливо, щоб температура будь-якого одиночного 

кабелю в пучку не перевищувала максимально допустиме для нього зна-

чення. Так, наприклад, для кабелів з діапазоном робочих температур від 

−20 °С до +60 °С температура навколишнього повітря не повинна переви-

щувати 50 °С. Використовуючи кабелі більш високої категорії з більш ни-

зьким опором постійному струму і поліпшивши конструктивно відвід теп-

ла, можна знизити зростання температури.  

В проведеному дослідженні розглянуто основні принципи організації 

технологій PoE та PoE+ для передавання даних в інформаційних мережах. 

За результатами дослідження можна зробити висновок, що використання 

технології PoE в телекомунікаційних системах дозволяє знизити витрати 

на встановлення окремого джерела живлення чи прокладання кабелю для 

мережного обладнання. 
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Рисунок 2. Обмін сигналами 
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Анотація 

Наведено алгоритм технології Power over Ethernet, за яким відбувається взаємодія 

електронних пристроїв на етапі встановлення підключення. Визначено ключові аспек-

ти, які необхідно дотримуватись при підключенні пристроїв за даною технологією. 

Сформульовано обмеження, які впливають на розширення переліку електронних при-

строїв за технологією PoE. Проаналізовано температурні особливості роботи пристроїв 

на рівні комутації і на їх основі, надано рекомендації щодо значень температур відпові-

дних ліній зв‘язку в межах системи, де впроваджена технологія Power over Ethernet. 

Ключові слова: передавання даних, живлення, лінія зв‘язку, інжектор, приймач.  

Аннотация 

Приведен алгоритм технологии Power over Ethernet, при котором возможно осу-

ществить взаимодействие электронных устройств на этапе установления соединения. 

Определены ключевые аспекты, которые необходимо учитывать при подключении уст-

ройств. Сформулированы ограничения, которые влияют на расширение перечня элект-

ронных устройств по технологии PoE. Проанализированы температурные особенности 

функционирования устройств на уровне коммутации и на их основе, приведены реко-

мендации касательно значений температур соответствующих линий связи в пределах 

системы, где реализована технология Power over Ethernet. 

Ключевые слова: передача данных, питание, линия связи, инжектор, приемник. 

Abstract 

An algorithm over of technology of Power over Ethernet is brought, at that it maybe to 

carry out co-operation of electronic devices on the stage of establishment of connection. Key 

aspects that must be taken into account during connecting of devices are certain. Limitations 

that influence on expansion of list of electronic devices on technology of PoE are set forth. 

The temperature features of functioning of devices are analyzed at the level of commutation 

and on their basis, resulted to recommendation concerning the values of temperatures of cor-

responding flow lines within the limits of the system, where technology of Power over Ether-

net is realized. 

Keywords: communication of data, feed, flow line, injector, receiver. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАВИГАЦИОННО-БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ  МНОГОСПУТНИКОВЫХ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ СВЯЗИ 

Албул А. С., аспирант; Бабаков М. Ф., к.т.н., проф. 

 Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт», г. Харьков, Украина 

Основой многоспутниковых низкоорбитальных систем (МНС) являет-

ся орбитальная система космических аппаратов (КА), которая определяет-

ся как совокупность КА, упорядоченно расположенных на орбитах и сов-

местно выполняющих целевые задачи системы [1]. Одним из наиболее ва-

жных требований [1,2], предъявляемых к орбитальным группировкам, яв-

ляется поддержание их устойчивой навигационно-баллистической струк-

туры. Это связано с тем, что в процессе функционирования происходит 

постоянное изменение параметров движения как каждого КА, так и всей 

орбитальной группировки в целом. Изменения параметров орбитальной 

группировки в свою очередь приводит к увеличению необходимых энерге-

тических характеристик в радиоканалах "КА-КА", "3емля-КА", "КА-

3емля". 

Эффективное использование КА в орбитальной системе возможно при 

условии, если навигационно-баллистические характеристики всех КА гру-

ппировки известны и стабильны. Поэтому необходимо исследовать возмо-

жные варианты орбитального построения КА и провести анализ парамет-

ров орбиты, для чего требуется разработать методы построения навигаци-

онно-баллистической структуры МНС. 

Основными показателями качества навигационно-баллистической 

структуры являются [2,4]: 

- вероятность k-связности Рk (вероятность существования k независи-

мых маршрутов) между двумя абонентами; 

- коэффициент оперативной готовности сети Ког; 

- среднее   время   задержки   пакета   Тпср   обусловленное   временем 

ретрансляции сигнала, аппаратурными задержками и др. 

При синтезе навигационно-баллистической структуры сети принима-

ются следующие условия [3]: 

1. Космические аппараты сети находятся на круговых орбитах с оди-

наковой высотой Н и наклонением і. 

2. КА расположены в m плоскостях по n КА в каждой. 

3. Равномерное распределение: 

- плоскостей орбит — по долготе восходящего узла Ωі = 1,...,m, 

- космических аппаратов в каждой плоскости — по аргументу 

широты uj , j = 1,...,n. 
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4. Земля аппроксимируется сферой радиусом Rz = 6371 км. 

5. Ширина диаграммы направленности бортовых антенн 2γ обеспечи-

вает получение максимально возможного угла обзора φЗ при заданном ми-

нимальном угле возвышения КА над горизонтом δ. 

Проведенный анализ влияния ошибок выведения и возмущающих 

факторов на эволюцию орбитальной системы позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Орбитальную сеть МНС целесообразно строить на круговых орби-

тах с одинаковой высотой 700...2000 км и наклонением 70...90°. В этом 

случае, при нулевых ошибках выведения КА на орбиты обеспечивается 

стабильность сети в условиях нецентральности гравитационного поля Зем-

ли, воздействия лунно-солнечной гравитации и атмосферного сопротивле-

ния [1]. 

2. Основной причиной нарушения условий покрытия Земли зонами 

обслуживания являются взаимные погрешности выведения КА на орбиту 

по высоте и скорости, которые приводят к изменению начальных значений 

аргументов широты (нарушению внутриплоскостной структуры сети). 

Управление другими параметрами орбит в основном носит одноразовый 

характер. 

3. Нецелесообразно согласование параметров КА сети с точностью, 

превышающей относительные ошибки 10
-3
, поскольку гравитационное ве-

ковое возмущение угловой дальности между КА имеет порядок С20~10
-3

. 

4. Обеспечение глобальности обслуживания абонентов достигается 

поддержанием взаимной ориентации плоскостей орбит. Нарушение задан-

ного положения КА по аргументу широты может лишь ухудшить показа-

тели оперативности (непрерывность) обслуживания. 

5. Вследствие практической невозможности выведения КА на орбиты 

с нулевыми ошибками создание МНС на основе сети сфазированных КА 

нецелесообразно, поскольку требует больших экономических и техниче-

ских затрат на поддержание взаимного положения КА по аргументу широ-

ты [3]. 

Исследование навигационно-баллистической структуры многоспутни-

ковых низкоорбитальных сетевых систем позволило разработать модель 

такой системы, которая учитывает расположение КА на круговых орбитах 

с одинаковой высотой и наклонением. При этом узлы сети расположены в 

m плоскостях по n КА в каждой. Для получения максимального угла обзо-

ра φЗ при заданном минимальном возвышении КА над горизонтом δ и ши-

рине диаграммы направленности используемых антенн, необходимо обес-

печить требуемую точность наведения этих антенн. 

Анализ воздействий возмущающих факторов на стабильность навига-

ционно-баллистической структуры сети указывает на то, что торможение в 

верхних слоях атмосферы вызывает вековое изменение (уменьшение) пе-

риода обращения, круговые орбиты при этом остаются круговыми. Учет 
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влияния атмосферы целесообразен до высот 600... 1000 км, причем при бо-

льшом отношении площади поперечного сечения КА к его массе. На высо-

тах менее 2000 км лунно-солнечные гравитационные возмущения пренеб-

режительно малы по сравнению с возмущениями, вызванными нецентра-

льностью гравитационного поля Земли, в первую очередь зональной гар-

моникой разложения геопотенциала. 

При вероятностной оценке некорректируемой МНС расчеты показали 

хорошую сходимость с известными теоретическими выкладками. Опреде-

лено, что при увеличении числа КА в плоскости орбиты в два раза эффек-

тивность функционирования системы возрастает с 66 % до 89 %, при трое-

кратном увеличении числа КА с 89 % до 98 %, а при четырехкратном уве-

личении числа КА можно говорить об обеспечении непрерывности обзора. 

Также показано, что при увеличении СКО ошибок выведения по высоте, 

наблюдается незначительное изменение эффективности функционирова-

ния системы. 
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Анотація 
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Аннотация 

Проведен анализ навигационно-баллистической структуры многоспутниковых си-

стем, а также анализ воздействий возмущающих факторов на еѐ стабильность. Разрабо-

тана модель навигационно-баллистической структуры многоспутниковых низкоорби-

тальных систем связи, которая учитывает расположение космических аппаратов на 

круговых орбитах с одинаковой высотой и наклонением. 

Ключевые слова: навигационно-баллистическая структура, орбита, космический 

аппарат. 

Abstract  

The model of navigation and ballistic structure of multisatellite LEO communication 

systems which takes into account the location of the spacecraft in circular orbits at the same 

height and inclination is designed. 

Keywords: navigation and ballistic structure, orbit, spacecraft. 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 151 

КІЛЬКІСНИЙ ОПИС ВИГРАШУ ЗА РАХУНОК М’ЯКОГО 

АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ СЕКТОРІВ У ВИСХІДНІЙ 

РАДІОЛІНІЇ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

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

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

У системах мобільних телекомунікацій з кодовим розділенням каналів 

в порівнянні з іншими технологіями радіодоступу забезпечується енерге-

тичний виграш завдяки використанню режиму м‘якого автоматичного пе-

ремикання секторів. В результаті з‘являється можливість ефективного 

зниження запасу на повільні завмирання, який необхідно забезпечити для 

реалізації заданого розміру зони обслуговування при заданій якості та на-

дійності зв‘язку.  

Опрацюємо загальний підхід до оцінки такого виграшу. У системі мо-

більних телекомунікацій проекту SAE/EPS, що використовує режим 

м‘якого автоматичного перемикання секторів, для прийому будь-якого за-

даного кадру використовується найпотужніший із сигналів, що прийма-

ються від двох (або більше) базових станцій. Для простоти вважатимемо, 

що значення виграшу залежить тільки від загасання електромагнітних 

хвиль при їх розповсюдженні і що обслуговування мобільного абонента 

здійснюється тією базовою станцією, для якої це загасання буде най-

меншим. Загасання для i-ї базової станції можемо обчислити за форму-

лою [1]: 

   10 10i i i ilog d , log d ,          (1) 

де:  i id ,   — залежність коефіцієнта використання каналу від 
id  і 

i ; 

id  — відстань від мобільного абонента до i-ї базової станції; 
i  — норма-

льне логарифмічне загасання електромагнітних хвиль при їх розповсю-

дженні у напрямку до i-ї базової станції;   — втрати енергії електромагні-

тних хвиль при розповсюдженні (змінюються за експоненціальним зако-

ном). 

Розглянемо сценарій, відповідно до якого мобільний абонент знахо-

диться в режимі м‘якого автоматичного перемикання секторів з викорис-

танням двох базових станцій. У даному випадку переривання зв‘язку від-

будеться тільки тоді, коли загасання електромагнітних хвиль при розпо-

всюдженні для обох секторів, що підтримують режим м‘якого автоматич-

ного перемикання, буде більшим, ніж запас потужності передавача базової 

станції, що передається службовими каналами. Отже, можна записати [1]: 

 0 0 1 110outP Pr min log d log d ,              (2) 

де: 
outP  — імовірність виходу мобільного абонента з зони обслуговування; 

Pr  — імовірність перевищення величинами, що розміщені в дужках, зна-
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чення   (фіксована частота максимальної потужності, що передається по 

службових каналах) та 
0 1d , d . 

Аналіз виразу (2) дозволяє отримати лише найзагальніше уявлення 

про те, чому забезпечується виграш при використанні режиму м‘якого ав-

томатичного перемикання секторів. У відповідність даного режиму для ви-

ходу мобільного абонента з обслуговування було б досить, щоб єдина ви-

падкова змінна   перевищила наперед встановлене значення. При викори-

станні режиму автоматичного перемикання секторів аналогічна ситуація 

матиме місце, коли вже дві частково незалежні випадкові змінні переви-

щать задані встановлені значення. Імовірність настання останнього випад-

ку, природно менше, ніж першого. У цьому полягає виграш за рахунок ви-

користання даного режиму. Зупинимося на його результатах.  

Для параметрів 
1

2
a b   [2], (а — загасання електромагнітної хвилі 

при розповсюдженні між антеною базової станції і мобільним абонентом) 

експоненціальних втрат при розповсюдженні радіохвиль 4 дБ, повільних 

загасань зі значенням середнього квадратичного відхилення 8 дБ і імовір-

ності забезпечення обслуговування на межі стільника 90 %, виграш за ра-

хунок використання режиму м‘якого автоматичного перемикання секторів 

складе 4 дБ. Для імовірності покриття на межі стільника 75% аналогічний 

параметр складає 3 дБ, що і закладене в розрахунок балансу радіолінії. Та-

ким чином, скорочення необхідного запасу в радіолінії є виграшем, отри-

маним завдяки реалізації режиму м‘якого автоматичного перемикання сек-

торів, в результаті якого збільшується розмір зони обслуговування. Рів-

няння балансу висхідної радіолінії звичайно містить запас на повільні за-

вмирання, що використовується для випадку відсутності м‘якого автома-

тичного перемикання секторів. Тому в табл. 1, що містить результати роз-

рахунку балансу радіолінії, окремий стовпець названий виграшем завдяки 

використанню даного режиму для того, щоб продемонструвати отриманий 

ефект. Значення, що використані в розрахунку балансу висхідної радіолі-

нії, є консервативними. Вони закруглені у бік гірших величин, оскільки 

точна кореляція загасань електромагнітних хвиль при розповсюдженні не-

відома. З наведених даних у табл. 1 видно, що збільшення виграшу завдяки 

реалізації режиму м‘якого автоматичного перемикання секторів приводить 

до збільшення допустимого запасу на повільні загасання і, отже, до збіль-

шення імовірності забезпечення обслуговування на межі стільника. 
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Таблиця 1. Виграш, що отримується у висхідній радіолінії завдяки ре-

алізації режиму м‘якого автоматичного перемикання секторів. 

Імовірність за-

безпечення обслу-

говування на межі 

стільника, % 

Допустимий запас 

на повільні загасання у 

висхідній радіолінії, дБ 

Виграш завдяки ре-

жиму м‘якого автоматич-

ного перемикання секторів 

у висхідній радіолінії, дБ 

75 5,4 3,0 

80 6,7 3,3 

85 8,3 3,5 

90 10,3 4,0 
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Анотація 

Розглянуто окремі переваги м‘якого автоматичного перемикання секторів у ви-

східній радіолінії систем мобільного зв‘язку, опрацьовано загальний підхід до оцінки 

виграшу такого перемикання.  

Ключові слова: мобільний зв'язок, перемикання, базова станція, висхідна радіолі-

нія. 

Аннотация 

Рассмотрены отдельные преимущества мягкого автоматического переключения 

секторов в восходящей радиолинии систем мобильной связи, обработано общий подход 

к оценке выигрыша такого переключения. 

Ключевые слова: мобильная связь, переключение, базовая станция, восходящая 

радиолиния. 

Abstract 

Several specific benefits of soft switching auto sectors in the ascending radio mobile 

communication systems, worked out a general approach to the assessment of winning this 

switch. 

Keywords: mobile communications, switching, base station, radio link upward. 
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АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ ДЕКОДУВАННЯ 

ФАЗОМАНІПУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ ПРИ ОРТОГОНАЛЬНОМУ 

ЧАСТОТНОМУ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННІ 

Бєлов В. С., аспірант; Бєлов А. С., здобувач 
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

У відкритих каналах широкосмугового цифрового зв‘язку компенсу-

вання зосереджених по частоті і в часі завад [1] відбувається з використан-

ням методів ортогонального частотного мультиплексування [2] сигналів. 

Але при проходженні мультиплексованого сигналу з багатьма піднесучими 

через ефірні канали великої тривалості, зокрема супутникові канали 

зв‘язку [3], ефірні канали декаметрових хвиль, побудовані на основі каналу 

Райса [4], а також в умовах багатопроменевого розповсюдження в каналі 

зв'язку виникає фазова нестабільність, що призводить до погіршення якос-

ті каналу зв‘язку, пов‘язану з помилками фазового детектування як окре-

мих піднесучих так груп піднесучих вцілому. Тому, для коректного детек-

тування сигналів на прийомній стороні важливим фактором безпомилково-

го детектування є відстеження початкової фази під несучих, що входять до 

комплексного мультиплексованого сигналу. 

Виходячи із основних параметрів висунутих для декодера сигналів з 

ортогональним частотним мультиплексуванням розроблено алгоритм де-

кодування (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. Алгоритм декодування OFDM  

1 – детектування кадру; 2 – оцінка частотного зсуву; 3 – пряме перетворення Фур'є; 4 – 

відстеження фази; 5 – оцінка каналу; 6 – декодування 

При цьому автокореляційна функція (АКФ) визначається інтегралом: 

     f t t dt      

АКФ показує зв'язок функції  f t  з копією самої себе, зміщеної на 

величину τ . Функція  f t  є сигналом з ортогональним частотним мульти-

плексуванням. 

Виконання дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) для N-точок: 

      
1

2

0

N
j N kn

p p
n

X k x n e


 



   

Зворотне дискретне перетворення Фур'є в цьому випадку: 
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Отже, можна отримати ортогональні несучі з лінійно-незалежними ор-

тогональними складовими. 

Для послідовності даних ),...,,,(
1210 N

dddd , де кожна складова 
n

d  є 

комплексним числом )(
nnn

jbad   

 
 

1 1
2 2

0 0

0 1 2 1n k

N N
j nk N j f t

k n n
n n

D d e d e ,k , , ,...,N
 

  

 

      

де  nf n N t  , tkt
k

  і D символ довільної тривалості і послідовності 

даних 
n

d . Для QPSK 1, 
nn

ba , для QAM ,...3,1, 
nn

ba  (16QAM). 

Застосувавши дані компоненти для фільтра нижніх частот з часовими 

інтервалами Δt, отримується сигнал, який точно апроксимує мультиплек-

сований сигнал з частотним розділенням. 

     
1

0

2 2
N

n n k n n k
n

y( t ) a cos f t b sin f t ,




       tNt 0  

Для BPSK в якості сигналу модуляції використовується цифрова пос-

лідовність біт    mb t S t . При цьому якщо одним символом кодується 

один біт інформації завжди швидкість передачі інформації збігається з си-

мвольної швидкістю 
rr

SB  .  

Оскільки )(
0

tb  приймає тільки значення рівні 0 і 1, то синфазна  I t  і 

квадратурна  Q t  компоненти комплексної обвідної      z t I t jQ t   

BPSK сигналу дорівнюють: 

 )(1))(cos()( 0 tbtbtI   ;    0))(sin()(  tbtQ   

Тоді BPSK сигнал можна записати наступним виразом: 

 
)cos()()sin()()cos()()( 0000000   ttbttQttItSbpsk  

Використовуючи в якості несучого коливання сигнал з PSK для виді-

лення послідовності інформаційних символів необхідно привести вхідний 

сигнал до квадратурного виду. Нехай 
0

  несуча частота фазо-

маніпульованого сигналу, частота гетеродину приймача дорівнює 

 
0g , початкова фаза — g

 . Тоді, на виході демодулятора для 

двійкового PSK компонента )(tQ  відсутня, тоді на виході квадратурного 

демодулятора буде: 

 
)cos()(

2

1
)( gbpsk ttItI  

;  
)sin()(

2

1
)( gbpsk ttItQ  

 

де, Δω — частота биття, g — різниця початкових фаз несучої частоти сиг-

налу і частоти гетеродина приймача. 
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Для випадку когерентного прийому несуча частота сигналу, і частота 

гетеродина приймача когерентні, тобто Δω=0, 
0g , тоді: 

 
)(

2

1
)( tItIbpsk 

;   
0)( tQbpsk  

Щоб отримати з такого сигналу послідовність імпульсів, відповідних 

двійковим кодами, достатньо провести множення сигналу і його затрима-

ної копії на час, відповідне тривалості символу: 

 
)()()( 0 tItItD bpskbpsk  

Знак множення за формулою несе один біт інформації. Для виділення 

бітової інформації використовується процедура усереднення в межах од-

ного символу. 

Таким чином виключається помилкова можливість виділення фазома-

ніпульованого сигналу в складі групи підносійних внаслідок фазової не-

стабільності при проходженні через ефірні каналі зв‘язку.  
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Анотація 

Представлено алгоритм адаптивного декодування сигналів з фазовою маніпуляці-

єю та математичну модель виділення елементарних складових  мультиплексованих си-

гналів з ортогональним частотним розділенням несучих. 

Ключові слова: фазова маніпуляція, алгоритм декодування, мультиплексування. 

Аннотация 

Представлен алгоритм адаптивного декодирования сигналов с фазовой манипуля-

цией и математическая модель выделения элементарных составляющих мультиплекси-

рованных сигналов с ортогональным частотным разделением несущих. 

Ключевые слова: фазовая манипуляция, алгоритм декодирования, мультиплекси-

рование. 

Abstract  

Algorithm of the adaptive decoding signals with phase shift keying modulation and the 

mathematical model of the extraction of elementary components of signals multiplexed with 

orthogonal frequency division carriers are shown in this thesis. 

Keywords: phase shift keying, decoding algorithm, multiplexing. 
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ОЦІНКА ТОЧНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

СИСТЕМ РАДІОКЕРУВАННЯ 

Бичковський В. О., к.т.н., доц.; Реутська Ю. Ю., аспірант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Сучасні системи радіокерування (СРК) — це комплекс функціонально 

пов‘язаних пристроїв, які вирішують просторово-почасову задачу зустрічі 

керованого об‘єкта з ціллю за рахунок виділення із всього об‘єму 0Q , де в 

принципі може знаходитися ціль деякого об‘єму ЦQ , необхідного для ви-

конання поставленої задачі. З цією метою в систему радіокерування необ-

хідно ввести та переробити інформацію  2 0 ЦlogI Q Q  (біт) або 

 0 ЦlnI Q Q  (нат) [1, 2]. Для розкриття динаміки процесу радіокерування 

введемо поряд з об‘ємом 0Q  деякий поточний об‘єм Q , який зменшується 

в процесі наведення завдяки надходження інформації I  від керуючої 

чаcтини до об‘єкту керування. Якщо K  — константа швидкості зменшен-

ня Q , то можна записати dQ dI KQ  , або 

dQ
KdI

Q
  . (1) 

Інтегруємо ліву частину рівняння (1) від 0Q  до Q , а праву від 0  до I : 

01
ln

Q
I

K Q

 
  

 
. (2) 

Аналіз формули (2) показує, що за умови ЦQ Q  відомий результат 

 0 ЦlnI Q Q  має місце тільки в умовах, коли 1K  . Відповідно до фор-

мули (2) знаходимо 

 0 expQ Q KI  . (3) 

Якщо домінуючих напрямів місцезнаходження цілі не існує, то об‘єми 

0Q  та Q  можна розглядати як кулі радіусом 0R  до R , де R  характеризує 

точність радіокерування. Оскільки 3
0 04π 3Q R , 34π 3Q R , на підставі 

формули (3) визначаємо 

0 exp
3

KI
R R

 
  

 
, (4) 

а для задачі на площині 2
0 0S R  , 2S R  ,  

0 exp
2

KI
R R

 
  

 
. (5) 
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Нехай до об‘єкту керування від керуючої частини надходить інформа-

ція з швидкістю КC . Якщо t  — час керування, то КI C t . Визначити КC  

можна в межах інформаційного класу системи керування або за співвідно-

шенням між КC  та пропускною спроможністю C  [2, 4]. 

Введемо у розгляд величину 3m K  для задачі у просторі та 2m K  

для задачі на площині. Тоді на підставі формул (4), (5) знаходимо 

 0 exp KR R mC t  . (6) 

Врахуємо радіотехнічні характеристики каналу керування. Введемо у 

розгляд параметр  KC C C   . Приймемо до уваги, що пропускна 

спроможність C  визначається за формулою 

С

Ш

ln 1
P

C F
P

 
  

 
, (7) 

де F  — смуга пропускання каналу керування, СP  — потужність сигналу, 

ШP  — потужність шуму. Тоді на підставі формули (6) визначаємо 

 1

C
0

Ш

1

mtF
P

R R
P

 
 

  
 

.  

Потенційна можливість системи радіокерування визначається за умо-

ви 0  , тобто КC C . Таким чином 

C
П 0

Ш

1

mtF
P

R R
P


 

  
 

.  

В процесі оцінки ефективності систем радіокерування, як і інших сис-

тем, доцільно використовувати нормовані показники, що змінюються від 0 

до 1 [5]. Виходячи з цього введемо у розгляд коефіцієнт ефективності  

0
е

0 П

R R
K

R R





,  

який відповідає поставленим вимогам та враховує три основні величини — 

0R , R , ПR .  

Якщо відомою є інформаційна спроможність N  системи радіокеру-

вання, то lnI N  [6]. Приймаючи до уваги, що dI dN N , на підставі 

формули (1) визначаємо 
dQ dN

K
Q N

  , (8) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (8) від 0Q  до Q , а праву від 1 до N , 

знаходимо 

0
KQ Q N . (9) 

На підставі формули (9) визначаємо 

0
mR R N ,  
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де 3m K  для ситуації у просторі, 2m K  для ситуації на площині. 

Таким чином, отримані результати дають можливість оцінити точність 

та ефективність систем радіокерування, враховуючи радіотехнічні харак-

теристики каналу керування. 
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Анотація 

На підставі макроскопічного підходу до аналізу процесу радіокерування розгля-

нуто залежності між точністю наведення керованого об‘єкта та кількістю інформації, 

що надходить з керуючої частини. Встановлено потенційні можливості систем радіоке-

рування, їх точність та ефективність. Враховано радіотехнічні характеристики каналу 

керування. 

Ключові слова: радіокерування, інформація, ефективність. 

Аннотация 

На основании макроскопического подхода к анализу процесса радиоуправления 

рассмотрены зависимости между точностью наведения управляемого объекта и коли-

чеством информации, поступающей из управляющей части. Установлены потенциаль-

ные возможности систем радиоуправления, их точность и эффективность. Учтены ра-

диотехнические характеристики канала управления. 

Ключевые слова: радиоуправление, информация, эффективность. 

Abstract 

Dependencies between targeting of the controlled object precision and the amount of in-

formation that comes from the control part were considered on the basis the macroscopic ap-

proach to the analysis of the radio control process. The potentials of radio systems, their ve-

racity and efficiency were established. Radio performance of control channel was taken into 

consideration. 

Keywords: radio control, information, efficiency. 
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ОЦІНКА НЕОБХІДНОЇ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

УНІФІКОВАНОГО РАДІОКАНАЛУ УПРАВЛІННЯ 

БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ 

Василенко С. В., аспірант; Рома О. М., д.т.н., с.н.с.; 

Белас О. М., д.т.н., с.н.с. 
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації  

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Основні завдання, які повинен вирішувати штатний радіоканал управ-

ління БПЛА: 

1. Надходження разових команд, що визначають суть запитуваної до 

виконання дії і її параметри. Для передачі разових команд необхідні меха-

нізми, що гарантують доставку команди. 

2. Прийом команд ручного управління, що є кодованими сигналами 

(безпосередньо положення рулів — «ручне управління», або необхідний 

крен, тангаж, висота, курс — «напівавтоматичне управління»). Ручне 

управління здійснюється в реальному часі за відеоінформацією з бортової 

відеокамери (від 1-ої особи) або з боку наземного спостерігача (від 3-ої 

особи). 

3. Передача телеметричної інформації (ключові показники функціону-

вання апарату: положення в просторі, швидкість, параметри життєзабезпе-

чення, режими роботи).  

Необхідна пропускна спроможність радіоканалу визначається макси-

мальним потоком інформації, що забезпечує штатне функціонування 

БПЛА [1]. Найбільш завантаженим режимом є радіокерований політ з тра-

нсляцією телеметричної інформації (рис. 1). 

Бортовий 

комплекс 

управуління

Наземний 

комплекс 

управління

Tm

lmS

lc

Tc

Тип посилки

Телеметрія

Ручне 

управління

Дані і квитанції 

гарантованої 

доставки

 

Рис. 1. Діаграма прийому-передачі даних в радіоканалі «борт-земля» 

Пропускна спроможність радіоканалу в режимі радіоуправління: 

 c mV v v I   , 

де cv  — потік даних команд ручного управління; mv  — потік даних теле-

метрії; I  — простій радіоканалу, який є параметром для оптимізації. 

Для передачі команд ручного управління: 
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1

c c
c

v l s
T

  , 

де s  — затримка переключення режиму прийомо-передавача; cT — період 

видачі команд; cl  — довжини посилки з командами. 

Аналогічно для телеметрії: 

  
1

m m
m

v l s
T

  , 

де ml  — довжини посилки телеметрії; mT  — період видачі телеметрії. 

Першочерговою задачею є досягнення стабільного значення періодів 

cT  і mT . Для простоти оцінки використовують рівність періодів: 

 c mT T T  . 

Отримуємо: 

 
μ

V I
T

  , 

де μ  — сукупна довжина даних, які пересилаються для життєзабезпечення 

БПЛА і визначається як: 

 γ d

d

l hd

h d l


 


. 

Також необхідна гарантована доставка інформації (разових ко-

манд) [2]. Вважається, що час передачі потрібного об‘єму інформації наба-

гато більший, ніж період забезпечення обміну сигналами ручного управ-

ління. Необхідно забезпечити розділення вихідних даних на посилки, дов-

жина яких dl  задовольняє нерівності: 

 τdl  , 

де dl  — довжина посилки вихідних даних, а   визначається як: 

 τ μVT  . 

Вираз для оптимального розподілу ресурсів радіоканалу між обміном 

для життєзабезпечення і передачею вихідних даних формується як: 

 μdl VT  . 

Звідси потрібна пропускна спроможність розраховується як: 

  
1

λ μdV l
T

  , 

де λ  — параметр, який характеризує накладні витрати передачі і визнача-

ється як: 

 λ d a

d

n n

n


 , 

де dn  — число посилок вихідних даних, an  — число квитанцій.  
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Потрібна довжина посилки вихідних даних, виходячи з часу dt , 

потрібного для доставки загального об‘єму даних dL , оцінюється як: 

 d d
d

T
l L

t
 . 

Довжина посилки вихідних даних – це сукупність технологічного за-

головку (h ) і безпосередньо складу посилки (d ): 

 dl h d  . 

Ефективність передачі вихідних даних   визначається як: 

 γ d

d

l hd

h d l


 


. 

Даний метод забезпечує оптимальний штатний режим роботи БПЛА, 

не враховуючи засобів захисту. Розглядаючи вплив зловмисника, ми сти-

каємося з різними умовами придушення низхідного (канал передачі даних) 

і висхідного (канал передачі команд управління) каналів. Канал управління 

піддається найсильнішому впливу і може бути придушений наземними за-

собами противника. Доцільно розділити канали передачі даних та управ-

ління, а в цілях протидії заглушенню каналу управління використовувати 

широкосмуговий сигнал, отриманий за однією з технологій: ФМ-ПВП (фа-

зо-маніпулювана псевдовипадкова послідовність), ППРЧ (псевдовипадкова 

перебудова робочої частоти) чи OFDM (Orthogonal Frequency-Division Mul-

tiplexing).  
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Анотація 

У роботі наводиться методика оцінки необхідної пропускної спроможності уніфі-

кованого радіоканалу управління безпілотним літальним апаратом для штатного режи-

му роботи. Для виконання ним бойових задач пропонується використання широкосму-

гових сигналів з використанням технологій ФМ-ПВП, ППРЧ чи OFDM. 

Ключові слова: БПЛА, ФМ-ПВП, ППРЧ, OFDM. 

Аннотация 

В работе наводится методика оценки необходимой пропускной способности уни-

фицированного радиоканала управления беспилотным летательным аппаратом для 

штатного режима работы. Для выполнения им боевых задач предлагается использова-

ние широкополосных сигналов с использованием технологий ФМ-ПСП, ППРЧ или 

OFDM. 

Ключевые слова: БПЛА, ФМ-ПСП, ППРЧ, OFDM. 

Abstract 

The paper is induced the method of estimating the required bandwidth of unified radio 

channel control of unmanned aerial vehicle for normal operation. To carry out combat mis-

sions provided the use of wideband signals using technology PM-PRS, FHSS or OFDM. 

Keywords: UAV, PM-PRS, FHSS, OFDM. 
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАДІЙНОСТІ ФАЗОВОГО КАНАЛУ 

СИНХРОНІЗАЦІЇ У СИСТЕМІ ПОСАДКИ САНТИМЕТРОВОГО 

ДІАПАЗОНУ 

Воловик Ю. М.
1
, к.т.н. доц.; Шутило М. А.

1
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У системі посадки сантиметрового діапазону достовірність вимірю-

вань кутових координат повітряного судна значною мірою визначається 

заданим форматом сигналу, структурою бортового вимірювального тракту 

та функціональною надійністю фазового каналу синхронізації кутової під-

системи [1]. Випадові зриви синхронізації фазового каналу, наприклад, че-

рез те, що пропускаються окремі декодування коду Баркера, який задає по-

чаток відліку, часто є причиною раптових зникань окремих вимірювань 

кутових координат або, у випадку хибних декодувань, результати вимірю-

вань супроводжуються рідкими аномальними похибками. У літературі уже 

розглядались методи підвищення достовірності результатів вимірювань 

інформаційних параметрів у процесі їх вторинної обробки (фільтрації) [2]. 

Одначе, ефективність запропонованих процедур суттєво залежить від при-

йнятої стохастичної моделі розладнань у фазовому каналі та апріорної 

ймовірності їх появи Ра. З теоретичної точки зору величину Ра можна роз-

раховувати шляхом аналізу зриву процесу стеження за носійкою частотою 

у системі фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ), але це потребує 

розв‘язку рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова. Точний розв‘язок цього 

рівняння значно ускладнюється наявністю випадкових збурень та завад, і 

відомий лише для деяких окремих випадків [2]. 

У даній роботі вплив зривів синхронізації у цифровій ФАПЧ на ймові-

рність появи аномальних похибок вимірювань кутових координат повітря-

ного судна досліджувався експериментально на напівнатурній моделі бор-

тового вимірювального комплексу системи посадки сантиметрового діапа-

зону, структура якого зображена на рис. 1. Основу комплексу складають 

імітатор сигналів та завад, який був спряжений з керуючою ЕОМ для ро-

боти у темпі надходження посадочних даних та блоків реальної апаратури. 

Блоки реальної апаратури були об‘єднані у апаратну частину комплексу у 

складі фазового каналу синхронізації з цифровою ФАПЧ, схем декодуван-

ня п‘ятирозрядного коду Баркера, коду упізнання команди наведення та 

амплітудного каналу з відповідними схемами післядетекторної обробки. У 

процесі напівнатурного експерименту вирішувались наступні задачі : 

− збір статистичних даних з метою оцінювання ймовірності втрат син-

хронізації фазовим каналом за наявності флуктуаційних шумів, зміни ве-
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личини нормованого порогу логарифмічного ППЧ та різних значень відхи-

лення середньої частоти ППЧ відносно її номінального значення 

fпро = 23,01 мГц; 

− оцінювання адекватності математичної моделі, яка описує розладнан-

ня у кутомірній підсистемі. 

 
Рисунок 1. Структурна схема комплексу цифрового моделювання: 1–– передавальна 

антена, 2 –– блок обміну даними, 3 –– відео блок, 4 — НВЧ модулятор,  5 –– цифро-

аналоговий перетворювач,  6 –– генератор завад, 7 –– приймальна антена, 8 –– НВЧ мо-

дуль, 9 –– підсилювач проміжної частоти, 10 –– регістр пам‘яті; 11 –– цифровий вимі-

рювач кутових координат, 12 –– ЕОМ, 13 –– вихідні дані. 

Окремі результати напівнатурних випробовувань наведено на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Залежність ймовірності хибного декодування коду Баркера 

та коду команди наведення від відношення сигнал / шум на вході ППЧ 

Втрати синхронізації кутомірним каналом фіксувались за допомогою 

відповідного інтерфейсу. Процедура перевірки зводилась до контролю по-

падань декодованих імпульсів коду Баркера та коду команди наведення по 

азимуту у спеціально сформований строб-імпульс, тривалість якого дорів-
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нювала 66,6 мкс., що відповідало точності декодування ±0,5 біта. Відно-

шення сигнал / шум на вході логарифмічного ППЧ контролювалось у діа-

пазоні 0 – 30 дБ за допомогою широкосмугового лінійного вимірювально-

го підсилювача з параметрами fпро = 23,01 мГц, Δfеф = 3 мГц. Дисперсія 

шуму розраховувалась за спрощеною формулою ζ
2
ш ≈ K0

2
 N0 ΔFеф , де К0 — 

коефіцієнт підсилення широкосмугового ППЧ на номінальній проміжній 

частоті fпро, N0 — спектральна густина потужності шуму, ΔFеф — ефектив-

на смуга пропускання ППЧ.  

Висновки 

1. Мінімум аномальних похибок вимірювань кутових координат дося-

гається при величині нормованого порогу у діапазоні 0,4 – 0,6. 

2. Використання нормованих порогів з вказаного діапазону при спів-

відношеннях сигнал/шум на вході ППЧ не менших за −3дБ та розладнан-

нях ППЧ не більших ±10 кГц відносно номінальної проміжної частоти 

fпро = 23,01 мГц забезпечує до 90 % правильних декодувань, що у більшості 

випадків є припустимим. 
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Анотація 

Методом напівнатурного експерименту досліджені зриви синхронізації фазового 

каналу у системі посадки сантиметрового діапазону, які призводять до випадкових зни-

кань окремих вимірювань кутових координат повітряного судна або вони супроводжу-

ються рідкими аномальними похибками. 

Ключові слова: Система посадки літаків, зриви синхронізації, аномальні похибки. 

Аннотация 

Методом полунатурного эксперимента исследованы срывы синхронизации фазо-

вого канала системы посадки самолетов, которые приводят к случайным пропаданиям 

отдельных результатов измерений либо они сопровождаются редкими аномальными 

ошибками.  

Ключевые слова: Системы посадки самолетов сантиметрового диапазона, срывы 

синхронизации, аномальные ошибки.  

Abstract  

The method of seminatural experiment investigates break-down of synchronisation of 

the phase channel of a landing system of a centimetric range which lead to casual losses of 

separate results of measurements of angular co-ordinates of an aircraft or they are 

accompanied by rare abnormal errors.  

Keywords: Landing systems of airplanes of a centimetric range, synchronisation break-

down, abnormal errors.  
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НЕЛІНІЙНА РАДІОЛОКАЦІЯ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., проф., Гаташов О. О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Нелінійні локатори (радіолокатори) відносяться до апаратних техніч-

них засобів захисту інформації і застосовуються для виявлення і локаліза-

ції засобів підключення і знімання мовленнєвої інформації, вмонтованих в 

меблі, предмети інтер'єру, будівельні та огороджувальні конструкції, інже-

нерні комунікації. Нелінійні локатори здатні виявляти елементи, до складу 

яких входять напівпровідникові компоненти, електронні та радіомікрофо-

ни (жучки), окремі електронні плати. В свою чергу радіолокатори здатні 

здійснювати контроль будівельних конструкцій (цегляної кладки, стінових 

панелей, бетонних і залізобетонних монолітів, тощо) з метою виявлення 

прихованих предметів (дротів, в тому числі оптичних, арматури, різних 

неоднорідностей і сторонніх тіл), пустот, місць установки закладних, підс-

луховуючих пристроїв, а також отримати для аналізу зображення внутріш-

ньої структури досліджуваного об'єкта. При цьому не має значення, актив-

не або пасивне джерело небезпеки.  

Пристрої нелінійної локації здійснюють пошук шляхом випроміню-

вання високочастотних імпульсів та аналізу відбитого сигналу. Якщо дос-

ліджуваний об'єкт відображає сигнал, що містить (крім основної частоти) 

другу, третю і більш високі гармонійні складові, це говорить про наявність 

електронних елементів закладних пристроїв. Радіолокатори отримують зо-

браження, за своєю природою нагадують рентгенівські, при цьому для діа-

гностики не вимагається двосторонній підхід до досліджуваного об'єкта, 

так як прилади працюють на віддзеркаленні, і робота з ними абсолютно 

безпечна для оператора в силу низької потужності випромінювання (<10 

мВт). Застосування нелінійних локаторів дозволяє оперативно і точно ви-

явити і локалізувати джерело витоку інформації. 

В нелінійній радіолокації інформація про виявлений об'єкт визнача-

ється його здатністю до спектрального перетворення зондуючого сигналу і 

перевідбиття останнього на гармоніках частоти зондування. Ці явища мо-

жливі за наявності в складі об'єкта елементів з нелінійними вольтамперних 

характеристик (ВАХ). Такі елементи за природою свого виникнення умов-

но можуть бути розділені на електронні та завадові 

Під електронними будемо розуміти напівпровідникові прилади штуч-

ного походження, що містять p-n перехід (наприклад, діоди, транзистори 

тощо).  
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ВАХ p-n переходу є несеметричною та описується експоненційною 

функцією [1]. Якщо розрахувати кратні спектральні складові струму через 

елемент з такою ВАХ в залежності від амплітуди наведеного сигналу — 

Um, то можна показати, що при значеннях Um менше кількох десятків мі-

лівольт вони будуть представлені головним чином другою гармонікою. 

При збільшенні Um будуть стрімко зростати амплітуди вищих гармонік. 

В роботі [2] наводяться результати експериментальних досліджень не-

лінійного розсіювання зондуючого сигналу електронними розподілювача-

ми. Показано, що залежність потужності другої гармоніки на вході прий-

мальної антени нелінійного радіолокатора (НР) — Pr2 від щільності потоку 

потужності зондуючого сигналу — Пt, при фіксованій відстані R, має ви-

гляд представлений на рис. 1. 

Якщо простежити фізичні проце-

си, що відбуваються у нелінійному 

розсіювачі, то для області близької 

локації можна отримати вираз, що 

встановлює зв'язок між основними 

параметрами: 
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де Pt — потужність зондуючого сиг-

налу на вході передавальної антени, 

Gt — коефіцієнт посилення передава-

льної антени, Sеф. — ефективна площа 

приймальної антени НРЛ. 

Найбільш типовими структурами, 

що створюють перешкоди, є структу-

ри «метал-окисел-метал» (МОМ-структури) до яких належать, наприклад, 

металевий каркас і арматура залізобетонних будівель, металеві конструкції 

віконних і дверних коробок, арматура підвісних стель та ін. Утворені нелі-

нійні елементи виявляються НЛ аналогічно електронним.  

При досить малій товщині окисної плівки МОМ-структури, основним 

механізмом переносу носіїв через контакт є тунельний ефект. При невели-

ких напругах (менше 1 В) і однакових металах, ВАХ контакту можна ап-

роксимувати поліномом третього степеня. При напрузі на контакті більш ~ 

1,5 В ВАХ стає більш крутою, а при подальшому збільшенні — нестійкою 

і в більшості випадків настає незворотний пробій контакту. Суттєвою осо-

бливістю ВАХ контактних напівпровідників є її нестійкість при механіч-

ному впливі (зміні тиску на контакт). 

Зазначена апроксимація ВАХ означає, що в спектрі відбитого сигналу 

переважатиме третя гармоніка. Характер залежності потужності розсіяного 

сигналу (на третій гармоніці) на вході приймача НРЛ — Рr3 при фіксованій 

 
Рисунок 1. Характер експерементальної 

залежності: 1 — область слабкої взає-

модії Рr2 ~ Пt2, 2 — область сильної 

взаємодії Pr ~ Пt, 3 — область насичен-

ня Pr2 = const. 
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відстані аналогічний показаному на рис. 1 з тією різницею, що в області 

слабкої взаємодії показник ступеня щільності потоку потужності Пt дорів-

нює трьом: Рr3 ~ Пt
3
. 

– При нелінійному розсіюванні зондуючого сигналу залежність поту-
жності сигналу гармонік на вході приймача НРЛ — Prn (при R = const) від 

щільності потоку потужності зондуючого сигналу — Пt має вигляд, пока-

заний на рис. 1. 

– В області слабкої взаємодії Prn ~ Пtn (n — номер гармоніки). 

– ВАХ завадових напівпровідників мають суттєву залежність від сили 

тиску на контакт, що визначає механічну нестабільність характеристик ро-

зсіювання. 
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Анотація 

Розглянуто особливості виявлення закладних пристроїв нелінійними радіолокато-

рами. Показано труднощі щодо пошуку радіоелектронних пристроїв в умовах примі-

щення. 

Ключові слова: технічний захист інформації, нелінійна радіолокація, закладні 

пристрої.  

Аннотация 

Рассмотрены особенности выявления закладных устройств нелинейными радио-

локаторами. Показано трудности по поиску радиоэлектронных устройств в условиях 

помещения. 

Ключевые слова: техническая защита информации, нелинейная радиолокация, за-

кладные устройства. 

Abstract 

Features of detecting eavesdropping devices nonlinear radar. Displaying difficulties in 

finding electronic devices in terms of space. 

Keywords: technical information security, nonlinear radar, embedded devices. 
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РОЗРОБКА КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ АНТЕН 

ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ ПРОСТОРОВОЇ 

ДВОВИМІРНОЇ RFID-ЛОКАЛІЗАЦІЇ 

Гімпілевич Ю. Б., д.т.н., проф.; Савочкін Д. О., аспірант 

Севастопольський національний технічний університет,  
м. Севастополь, Україна 

У системах двовимірної просторової локалізації на основі технології 

радіочастотної ідентифікації (RFID) застосовують комбіновані методи ло-

калізації [1]. При реалізації таких методів використовується декілька алго-

ритмів локалізації, що формують незалежні оцінки місця розташування 

RFID-мітки шляхом аналізу вимірювальної інформації отриманої за допо-

могою декількох антен системи. Результуючою оцінкою вважається серед-

нє від оцінок алгоритмів локалізації. З метою підвищення точності локалі-

зації необхідно оптимально розміщувати антени RFID-системи. В літера-

турі представлені підходи щодо формування критеріїв оптимальності роз-

міщення антен для деяких алгоритмів локалізації [2–4], однак загального 

критерію оптимальності для комбінованого методу нам невідомо. У цій 

роботі проводиться розробка критерію для такого комбінованого методу, 

що включає в себе алгоритми трилатерації, відбитків і перетинів [1]. 

Позначимо цільову функцію комбінованого методу локалізації як S(a), 

де параметр a = {a1, ... aN} — це вектор координат точок розміщення антен 

(N — загальне число антен RFID-системи). Величина цільової функції S(a) 

повинна обчислюватися на основі величин цільових функцій тих алгорит-

мів, які входять до складу комбінованого методу. Критерієм оптимальності 

при цьому будемо вважити максимум величини S(a):  
 ( ) max;

a A
S a


  

                
β

1 трил трил відб відб пер перS a c a w a S a w a S a w a S a   
 

, 

де A — множина векторів a; c1(a) — відношення площі частини області ло-

калізації покритої зонами дії хоча б однієї антени до загальної площі обла-

сті локалізації; β > 1 — коефіцієнт, що дозволяє значно знизити величину 

S(a) для тих варіантів розміщення антен, при яких не вся область локаліза-

ції покрита зонами дії антен; wтрил(a), wвідб(a), wпер(a) — вагові коефіцієнти 

алгоритмів трилатерації, відбитків і перетинів, відповідно;  трилS a , 

 відбS a ,  перS a  — нормовані величини цільових функцій алгоритмів три-

латерації, відбитків і перетинів, відповідно (нормування проводиться з ме-

тою приведення величин до спільного діапазону допустимих значень). 

Вагові коефіцієнти wтрил(a), wвідб(a), wпер(a) дозволяють врахувати міру 

точності алгоритмів трилатерації, відбитків і перетинів, відповідно. Ми 

пропонуємо задавати їх наступним чином: 
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де c3(a) — відношення площі частини області локалізації покритої зонами 

дії трьох або більше антен до загальної площі області локалізації при вико-

ристанні вектора а розміщення антен. Таке завдання коефіцієнтів викорис-

товується внаслідок того, що алгоритм трилатерації функціонує тільки в 

тій частині області локалізації, яка покрита зонами дії хоча б трьох антен. 

В якості цільової функції Sтрил(a) алгоритму трилатерації ми пропону-

ємо використовувати усереднену величину фактору горизонтального зни-

ження точності (HDOP) [5]. Будемо домагатися її мінімізації: 

  трил min;
a A

S a
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де |L3(a)| — площа частини області локалізації покритої зонами дії трьох 

або більше антен; L3(a) — множина точок частини області локалізації пок-

ритої зонами дії трьох або більше антен; h(a, l) — величина HDOP для то-

чки l при розміщенні антен вектору a [5].  

В якості цільової функції Sвідб(a) алгоритму відбитків будемо викорис-

товувати коефіцієнт покриття області локалізації зонами дії антен. Будемо 

домагатися максимізації покриття області локалізації якомога більшою кі-

лькістю антен: 
 

відб ( ) max;
a A

S a
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1
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l L

S a c a l l
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де |L| — площа області локалізації; L — множина точок області локалізації; 

c(a, l) — коефіцієнт покриття точки l зонами дії антен при використанні 

вектора а розміщення антен (визначається як число зон дії, всередині яких 

знаходиться точка l). 

В якості цільової функції Sпер(a) алгоритму перетинів будемо викорис-

товувати середню помилку локалізації, що забезпечується алгоритмом. 

Критерієм оптимальності будемо вважати мінімум величини Sпер(a):  
 

пер( ) min;
a A

S a


  

 пер

1
( ) ( , )d ,

l L

S a e a l l
L



   

де e(a, l) — помилка локалізації для точки l при використанні вектора а ро-

зміщення антен, яка визначається як відстань між точкою l і оцінкою  lal ,ˆ  

місця розташування RFID-мітки, що формується алгоритмом перетинів 
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при розташуванні мітки в точці l [2]: 

    
22

ˆ ˆ( , ) , , .x yx y
e a l l l a l l l a l     
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Анотація 

Розроблено критерій оптимальності розміщення антен для комбінованого методу 

просторової локалізації на базі технології радіочастотної ідентифікації (RFID). Крите-

рій заснований на мінімізації усередненої величини фактору горизонтального зниження 

точності (HDOP), максимізації коефіцієнта покриття області локалізації зонами дії ан-

тен та мінімізації середньої помилки локалізації алгоритму перетинів. 

Ключові слова: RFID, локалізація, оптимізація, розміщення антен, комбінований 

метод, трилатерація, HDOP, алгоритм відбитків, алгоритм перетинів. 

Аннотация 

Разработан критерий оптимальности размещения антенн для комбинированного 

метода пространственной локализации на базе технологии радиочастотной идентифи-

кации (RFID). Критерий основан на минимизации усредненной величины фактора го-

ризонтального снижения точности (HDOP), максимизации коэффициента покрытия об-

ласти локализации зонами действия антенн и минимизации средней ошибки локализа-

ции алгоритма пересечений. 

Ключевые слова: RFID, локализация, оптимизация, размещение антенн, комбини-

рованный метод, трилатерация, HDOP, алгоритм отпечатков, алгоритм пересечений. 

Abstract  

This paper presents an optimality criterion of an antenna deployment for the hybrid spa-

tial localization method based on the radio frequency identification (RFID) technology. The 

criterion implies minimization of the average value of horizontal dilution of precision 

(HDOP), maximization of the localization field coverage coefficient, and minimization of the 

average localization error of the intersectional algorithm. 

Keywords: RFID, localization, optimization, antenna deployment, hybrid method, trilat-

eration, HDOP, fingerprinting, intersectional algorithm. 
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СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 

СТАНДАРТА GSM И CDMA 

Дзюра Э. В. 

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Энергетический расчет радиолинии связи производят по нахождению 

параметров, характеризующих все системы мобильной связи, а именно: 

напряженности электрического поля и мощности на входе приемника, 

максимальной дальности радиосвязи и коэффициента усиления систе-

мы [1, 2]. В основу расчетов положена двухлучевая модель распростране-

ния радиоволн [3]. Расчет параметров приведен для стандартов мобильной 

связи GSM 900 и CDMA IS-95. 

Исходные данные для всех расчетов [4]: 30P   Вт — типичная мощ-

ность излучения антенны базовой станции; 1 70G   — типичный коэффи-

циент усиления передающей антенны; 2 1,6G   — типичный коэффициент 

усиления антенны мобильной станции; 1 30h   м — высота антенны базо-

вой станции; 2 1,5h   м — высота антенны мобильной станции; 

ф1 10l   м — длина фидерной линии базовой станции;
 ф2 0,01l   м — длина 

фидерной линии мобильной станции; ф1 ф2α =α 1,1  дБ/м — коэффициенты 

затухания фидерных линий базовой и мобильной станций. 

Расчет амплитуды напряженности электрического поля в точке прие-

ма мобильной станцией в направлении максимума излучения антенны ба-

зовой приемо-передающей станции. Исходные данные для расчета: 

0,317   м — средняя длина волны передачи сигнала для GSM; 

0,341   м — средняя длина волны передачи сигнала для CDMA. Ампли-

туда напряженности электрического поля  mE r  зависит от расстояния r , 

на котором мобильная станция принимает сигнал, следующей зависимо-

стью [3]: 

   
0,5

1

1
60mE r P G V

r
      (1) 

где V  – коэффициент ослабления двухлучевого распространения. Рассчи-

танные значения напряженности электрического поля mE  для двух значе-

ний расстояний: 

100r  м, 3,44mE   В/м; 1000r  м, 0,553mE   В/м; — для GSM; 

100r  м, 6,43mE   В/м; 1000r  м, 0,523mE   В/м; — для CDMA. 

Как видно из расчета — амплитуда напряженности электрического 

поля обратно пропорциональна расстоянию, на котором осуществляется 

прием сигнала мобильной станцией. 

Расчет мощности электромагнитного поля в точке приема в направле-
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нии максимума излучения антенны для системы GSM. Исходные данные: 

λ 0,313min   м, λ 0,321max   м — минимальная и максимальная длина вол-

ны при передаче сигнала от базовой станции к мобильной; 500r   м  — 

расстояние между антеннами базовой и мобильной станций. Мощность 

электромагнитного поля в точке приема rP  определяется формулой: 

ф2 ф2α2 2
1 2 2

1
λ

(4 )

l

rP P G G e V
r

 
      

  
 (2) 

Рассчитанные значения rP : 
53,119 10rP    Вт при λ 0,313  м; 53,345 10rP    Вт при λ 0,321  м. 

Расчет мощности электромагнитного поля в точке приема для систе-

мы CDMA. Исходные данные: λ 0,336min   м, λ 0,345max  м. Рассчитанные 

значения rP : 
53,754 10rP    Вт при λ 0,336  м; 53,989 10rP    Вт при λ 0,345  м. 

Мощность электромагнитного поля в точке приема у системы CDMA 

больше чем у системы GSM за счет разности в несущих длинах волн (у 

GSM — короче). 

Коэффициент усиления системы радиосвязи SG  [дБм] определяется: 

ПРД ПРМ S minG P P   (3) 

где ПРДP  — мощность передатчика, ПРМ minP  — пороговая чувствитель-

ность приемника. Для систем типа GSM и CDMA ПРМ 106minP    дБм 

(GSM), ПРМ 120minP    дБм (CDMA). Рассчитанные значения: 

 150,77SG   дБм (GSM); 164,77SG   дБм (CDMA). 

Коэффициент усиления системы связи показывает во сколько раз 

мощность переданного сигнала больше минимальной мощности принятого 

сигнала. 

Расчет максимальной дальности радиосвязи maxr  (радиуса соты) мож-

но произвести по формуле: 

ф1 ф1 ф2 ф2

0,25
2 2

0,25 (α α )ПРД 1 2 1 2

ПРМ 

l l

max
min

P G G h h
r e

P

        
  
  

 (4) 

если полагать, что фазовый сдвиг между прямым и отраженным лучами 

ΔФ 0,6  рад; ф1α , ф1l , ф2 , ф2l  — коэффициенты затухания и длины фиде-

ров передающей и приемной антенн соответственно. Рассчитанные значе-

ния максимальной дальности радиосвязи: 

1454maxr   м — для GSM; 3256maxr   м — для CDMA. 

Расчетная дальность связи системы GSM заметно короче, чем у систе-

мы CDMA. Это связано с различными коэффициентами усиления систем и 

использованием разных диапазонов несущих частот. 
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Результаты расчетов приведены в итоговой таблице сравнения пара-

метров систем мобильной связи GSM и CDMA (табл. 1). 

Использованная в вы-

шеприведенных расчетах 

двухлучевая модель рас-

пространения радиоволн 

дает приблизительную 

оценку параметров систем 

радиосвязи. Таким образом, 

были получены численные 

данные параметров: ампли-

туды напряженности элек-

трического поля в точке 

приема, мощности в точке 

приема, коэффициента уси-

ления, максимальной даль-

ности радиосвязи. Различие 

в параметрах для систем связи типа GSM и CDMA связано в первую оче-

редь с различным используемым диапазоном частот. 
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Анотація 

Представлені основні параметри систем радіозв'язку. Зроблено розрахунок і порі-

вняння параметрів систем мобільного зв'язку GSM і CDMA на основі двопроменевої 

моделі поширення радіохвиль. 

Ключові слова: система мобільного зв'язку, розрахунок параметрів, GSM, CDMA, 

двопроменева модель. 

Аннотация 

Представлены основные параметры систем радиосвязи. Произведен расчет и 

сравнение параметров систем мобильной связи GSM и CDMA на основе двухлучевой 

модели распространения радиоволн. 

Ключевые слова: система мобильной связи, расчет параметров, GSM, CDMA, 

двухлучевая модель. 

Abstract  

The basic parameters of radio communication systems were presented. Calculation and 

comparison of the parameters of GSM- and CDMA-based mobile communication systems 

was made on the basis of the two-beam radio-wave propagation model. 

Keywords: mobile communication system, calculation of the parameters, GSM, CDMA, 

two-beam model. 

Таблица 1 

 

Параметр 

Система мобильной 

связи 

GSM CDMA 

( 100 ),mE r ì  [В/м] 3,44  6,43  

( 1000 ),mE r ì  [В/м] 0,553 0,523 

 r minP , [Вт] 53,119 10  53,754 10

 

r maxP , [Вт] 53,345 10  53,989 10

 

SG , [дБм] 150,77  164,77  

maxr , [м] 1454  3256  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

БЕСПРОВОДНОЙ РАДИОСЕТИ  

Трапезон К. А., к.т.н., доц.; Голуб Е. С.; Зеленин А. Ю.; Гордиенко Е. Я. 

 Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

На сегодняшний день при создании и модернизации информационных 

промышленных систем все чаще можно заметить параллельно активное 

внедрение беспроводных технологий. Однако было бы считать ошибкой, 

что беспроводные сети уже скоро полностью вытеснят традиционные ре-

шения, предусматривающие наличие кабельных систем, поскольку они об-

ладают рядом проблем при распространении сигнала в многоэтажных по-

мещениях различной конструкции [1–3]. Из-за этого существующие тех-

нологии беспроводной связи не могут в полной мере обеспечить устойчи-

вую работу сети, без точного расчета места размещения точки доступа и 

приемника. Наиболее сложно стоит вопрос предсказания мощности сигна-

ла беспроводных систем связи в помещениях, в которых возникают допол-

нительные факторы такие как: фиксированное затенение (перегородки), 

мобильное затенение (люди) и затенение сигналов оборудованием, мебе-

лью [4]. 

Целью статьи является оценка параметров распространения радиоволн 

в помещении определенной формы, исследование, анализ распространения 

радиоволн и условий влияния беспроводной сети связи на частоте 5 ГГц 

при невысоком расположении приемо-передатчиков и факторов, влияю-

щих на качество распространения сигнала, рассмотрение распределения 

частот приема и передачи и выбор канала 

При организации беспроводной радиосети необходимо учитывать и 

некоторые особенности окружающей среды. Обычно расстояние зависит 

от типа материалов и радиочастотного шума от других электроприборов в 

помещении. Беспроводная связь может использоваться для объединения 

подсетей отдельных зданий, например — центрального офиса и филиалов, 

там, где прокладка кабеля между зданиями нежелательна или невозможна. 

Беспроводные устройства радиосети очень часто используют OFDM моду-

ляцию, которая, как известно, использует большое количество близко рас-

положенных ортогональных поднесущих. Каждая из них модулируется по 

обычной схеме модуляции на низкой символьной скорости, сохраняя об-

щую скорость передачи данных, как и у обычных схем модуляции одной 

несущей в той же полосе пропускания. Основным преимуществом OFDM в 

радиосети, можно считать ее способность противостоять сложным услови-

ям в канале. Например, бороться с затуханием в области высоких частот в 

длинных медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-
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избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распро-

странения, без использования сложных фильтров-эквалайзеров. Таким об-

разом канальная эквализация упрощается вследствие того, что OFDM сиг-

нал может рассматриваться как множество медленно модулируемых узко-

полосных сигналов, нежели как один быстро модулируемый широкополо-

сный сигнал.  

Низкая символьная скорость делает возможным использование защи-

тного интервала между символами, что позволяет справляться с времен-

ным рассеянием и устранять межсимвольные искажения. 

Существующие протоколы, которые обеспечивают работу информа-

ционных сетей беспроводной связи имеют ряд преимуществ перед провод-

ными сетями. К таким можно отнести: развертывание беспроводной сети 

там, где проводную сеть проложить невозможно; мобильность. То есть в 

зоне действия радиосети возможно свободное перемещение с мобильными 

устройствами, не теряя доступа к сети; использование дополнительного 

устройства беспроводного доступа  режиме репитера. Таким образом поя-

вляется возможность без экономических затрат расширить сеть за корот-

кий срок; к радиосетям можно подключиться любыми мобильными уст-

ройствами (телефоны, ноутбуки, планшеты). 

При помощи про-

граммной среды 

TamoGraph Site Survey 

(рис. 1) была создана ра-

диосеть на 5 активных 

подключений, которая 

функционирует на прин-

ципах технологии 

802.11n и модуляцию 

OFDM. Для плана поме-

щения установлены уст-

ройства доступа возле 

рабочих мест. Тип ан-

тенны беспроводного 

устройства доступа —

Ubiquiti AMO-5G13 V-pol 

13 dBi. Технические параметры антенны: поворот — 180°; возвышение — 

3°; вращение — 90°. Высота помещения — 3 метра. На рисунке 1 показано 

распределение сигнала в помещении. Из анализа рисунка следует, что на 

качество и дальность работы беспроводной связи влияет множество физи-

ческих факторов: число стен, перекрытий и других объектов через которые 

должен пройти сигнал. 

При появлении новых технологий кабельные сети постепенно перехо-

дят на второй план. Да и количество сетей передачи данных в помещениях 

 
Рисунок 1. Распределение уровня сигнала в  

помещении 
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растет изо дня в день. Однако, установлено, что распространение сигналов 

внутри здания существенно отличается от распространения радиоволн вне 

их или о прямой. 

Таким образом, как показывают результаты исследования, на пути ра-

спространения сигнала внутри помещении существует много факторов, 

ослабляющих сигнал: большое количество стен и перегородок из разного 

материала, особенность и сложность конструкции, разнообразные подвиж-

ные объекты и неподвижные объекты интерьера. 
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Анотація 

Визначено фактори, які впливають на рівень сигналу при створенні та функціону-

ванні безпроводових систем зв‘язку. Проведена оцінка параметрів розповсюдження ра-

діохвиль на частоті 5 ГГц для мережі на 5 підключень. Показано, що різні архітектурні 

особливості приміщення, де розгорнута мережа, можуть впливати на якість сигналу, що 

передається в безпроводовій системі. 

Ключові слова: мережа, сигнал, рівень, підключення, зв‘язок. 

Аннотация 

Определены факторы, которые влияют на уровень сигнала при создании и функ-

ционировании беспроводных систем связи. Проведена оценка параметров распростра-

нения радиоволн на частоте 5 ГГц для сети при 5 подключениях. Показано, что разные 

архитектурные особенности помещения, где развернута сеть, могут влиять на качество 

сигнала, который передается в беспроводной системе. 

Ключевые слова: сеть, сигнал, уровень, подключение, связь. 

Abstract 

Factors that influence on the level of signal at creation and functioning of off-wire 

communication networks are certain. The estimation of parameters of distribution of radio 

waves is conducted on frequency 5 GHz for a network at a 5 connecting. It is shown that the 

different architectural features of apartment, where a network is unfolded, can influence on 

quality of signal that is passed in the off-wire system. 

Keywords: network, signal, level, connecting, connection. 
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ПОЛИФАЗНЫЙ ПОДХОД ПОСТРОЕНИЯ DIGITAL DOWN 

CONVERTER (DDC) ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ НА FPGA 

Павленко Н. П., аспирант 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Технологии SDR (Software Defined Radio) построения радиоприемника 

основана на обработке оцифрованного в реальном времени радиосигнала 

исключительно программными средствами. В настоящее время основной 

элементной базой для создания подобных систем являются микросхемы 

программируемой логики (Field-Programmable Gate Array (FPGA)). Основ-

ным преимуществом использования FPGA является быстродействие реа-

лизуемых алгоритмов, которое обеспечивается параллельной обработкой. 

Одним из важных этапов приема радиосигналов является цифровое преоб-

разование частоты вниз с последующей фильтрацией и многократной де-

цимацией (DDC). Классическая структура DDC под реализацию на FPGA 

изображена на рис. 1 [1].  

Ширина полосы обраба-

тываемого сигнала опреде-

ляется максимальной такто-

вой частотой работы алгори-

тма в FPGA (скоростью ап-

паратных умножителей, дос-

тупом к памяти, осуществ-

лением операций в сдвиго-

вых регистрах и т.п). На се-

годняшний день на рынке 

высокоскоростных АЦП представлены микросхемы с производительнос-

тью до 4 GSPS (ADC12J4000 – Texas Instruments) [2]. Максимальная же та-

ктовая частота выше упомянутых операций для микросхем FPGA семейств 

фирмы Altera составляет порядка 350 МГц. Таким образом данная систем-

ная частота FPGA определяет предел для однофазной обработки сигнала. 

Задачи по обработке сигнала с полосой, превышающей 350 МГц, необхо-

димо решать с помощью алгоритмов, ориентированных на полифазную 

обработку, которая подразумевает разделение входного цифрового потока 

данных на несколько фаз. Обработка каждой фазы происходит параллель-

но, что и повышает быстродействие алгоритма ЦОС пропорционально чи-

слу фаз. Поэтому разработка алгоритмов полифазной обработки на сегод-

няшний день является актуальной задачей. Поскольку блоки NCO (Numeri-

cally Controlled Oscillator), CIC фильтры и цифровые смесители в общей 

структуре DDC работают на входной частоте дискретизации сигнала, ко-

Рисунок 1. Классическая структура DDC 

http://www.ti.com/product/adc12j1600
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торая может превышать предел системной частоты работы DSP блоков и 

прочих операций в FPGA, то в данной работе предложен полифазный под-

ход построения данных составляющих программного DDC. Определение 

количества фаз для обработки зависит от конкретной технической задачи.  

Для случая N-фазного ал-

горитма блок NCO должен 

формировать одновременно N 

отсчетов комплексного гар-

монического сигнала. Данная 

процедура осуществляется с 

помощью распараллеливания 

алгоритма формирования 

комплексного сигнала на так 

называемые N подблоков, ка-

ждый з которых генерирует 

соответственный отсчет. Мультиплексируя данные потоки, мы получаем 

гармонический сигнал с частотой дискретизации превышающей в N раз 

исходную, тем самым позволяющий получить преобразование частоты в 

широкой полосе сигнала. 

Классический CIC 

(cascaded integral-comb 

filters CIC) фильтр представ-

ляет собой каскадное соеди-

нение интеграторов и гребе-

нчатых фильтров [3]. Коли-

чество набора таких элемен-

тов определяет порядок CIC 

фильтра. Увеличения поряд-

ка фильтра на единицу поз-

воляет уменьшить уровень 

бокового лепестка на 

11..13 дБ. Особенностью 

CIC фильтра есть то, что он не требует операций умножения, и в тоже вре-

мя, позволяет существенно снизить частоту дискретизации, что обеспечи-

вает снижение затрат аппаратных и вычислительных ресурсов для даль-

нейшей обработки. Если же коэффициент децимации кратен степени двой-

ки, то данный CIC фильтр можно представить в виде полифазной структу-

ры. Переход к такой структуры (рис. 2) показан в работе [4], где ( )kE z  — 

полифазный компонент, который работает на частоте дискретизации 

/sF N  ( sF  — частота дискретизации входного сигнала).  

Предложенные алгоритмы построения блоков NCO и CIC позволяют 

реализовать широкополосный программный DDC (рис. 3), который спосо-

 
Рисунок 2. Полифазная структура CIC фильтра 

 
Рисунок 3. Полифазная структура DDC 
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бен обработать цифровой сигнал в пределах полосы, заявленной высокос-

коростными АЦП.  

Выводы 

В работе был предложен подход для построения широкополосного 

DDC. В составе такого DDC CIC фильтр и NCO представлены в виде по-

лифазных структур, алгоритмы которых подразумевает параллельную об-

работку. Архитектура данной структуры привлекательна для аппаратной 

реализации на FPGA. 
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Аннотация 

Рассмотрена структура широкополосного DDC, которая состоит из полифазных 

CIC фильтров и NCO, под реализацию на FPGA.  

Ключевые слова: FPGA, DDC, CIC, NCO, полифазный. 

Анотація 

Розглянуто структуру широкосмугового DDC, яка складається з поліфазних CIC 

фільтрів і NCO, під реалізацію на FPGA. 

Ключові слова: FPGA, DDC, CIC, NCO, поліфазний.  

Abstract 

The structure of broadband DDC has been considered, which consists of polyphase CIC 

filters and  NCO. This structure is attractive for hardware implementation using FPGA. 

Keywords: FPGA, DDC, CIC, NCO, polyphase.  
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ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛІВ СФОРМОВАНИХ 

ЗА ЗАКОНОМ КОДІВ ФРЕНКА 

Правда В. І. к.т.н., проф.; Бичков В. Є. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Системи, що використовують широкосмугові сигнали (ШСС), мають 

ряд переваг перед системами, що використовують традиційні методи мо-

дуляції(АМ, ЧМ). Це стійкість до перешкод і навмисного втручання, труд-

нощі у виявленні та перехопленні, можливість закриття інформації. 

В якості пристроїв виявлення широкосмугових сигналів використову-

ють корелятори або узгоджені фільтри. Кожен ШСС можна охарактеризу-

вати автокореляційною функцією (АКФ), яка має максимальне значення 

основної пелюстки і певний рівень бічних пелюстків. При виборі зондую-

чого сигналу доцільно порівнювати максимальні пелюстки АКФ. При ви-

явленні цілей з різним значенням ефективної поверхні відбиття (ЕПВ), си-

гнал від цілі з малим значенням ЕПВ може бути замасковано бічними пе-

люстками кореляційної функції сигналу з більшим значенням  ЕПВ. Тому 

актуальною проблемою є знаходження форми сигналу, АКФ якого мала б 

низький рівень бокових пелюстків. 

Формування багатофазних сигналів на базі кодів Френка відбувається 

наступним чином [1]. Тривалість сигналу 
cT  розбивається на M часових по-

зицій тривалістю 
0τ

cT

M
  і на кожній з них формується елементарний ра-

діочастотний сигнал з комплексною амплітудою 

.
φij

i iA Ae , де і — по-

рядковий номер часової позиції (і = 0, 1, 2, …, M−1); 1iA   для всіх значень 

i: φi
 — значення фази на i-й позиції. Значення фази на і-й позиції вибира-

ється відповідно впорядкованих послідовностей, які називаються кодами 

Френка. Значення фаз φi
 є кратним основному фазовому куту 0

2π
φ

N
 , що 

має назву — рівнь квантування фази. Вибір значень фаз, виміряних в оди-

ницях рівнів квантування, здійснюється згідно з [1].  

Максимальні бічні викиди — менш ніж рівень 1 M . Тіло невизначе-

ності (рис. 1) близьке до тіла невизначеності сигналу з лінійною частотною 

модуляцією, що визначається квазіквадратичною зміною символів сигналу 

Френка. 

Сигнал на базі кода Френка дискретно наближений до ЛЧМ сигналу, 

тому погіршення форми АКФ внаслідок доплеровського зсуву відбуваєть-

ся не так швидко як у біфазних сигналів [2]. 
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Серед фазоманіпульованих сиг-

налів найчастіше використовуються 

сигнали, які формуються на основі 

кодових М-послідовностей [3]. Вони 

формуються за допомогою лінійних 

регістрів зсуву. Найчастіше викорис-

товуються та найбільш детально ви-

вчені методи формування послідов-

ностей на базі регістрів зсуву із зво-

ротніми зв‘язками. Послідовність на 

виході n-розрядного лінійного регіс-

тра зсуву із зворотнім зв‘язком зав-

жди періодична. Період повторення 

не може перевищувати 2 1nM   . 

Як правило за оцінку рівня бокових 

пелюстків функції невизначеності 

обмежених М-послідовностей прий-

мається величина 1 M , що  одер-

жана шляхом статистичних досліджень. 

Порівняємо рівні бічних пелюсток АКФ сигналів, що сформовані на 

базі М-послідовності та на базі кода Френка. Дослідимо сигнали з базами 

511(рис. 2) та 1023(рис. 3). 

 
Рисунок 2.               Рисунок 3. 

Бічні пелюстки у сигнала сформованого на базі кода Френка в 3,14 ра-

зів менше ніж у сигнала на базі М-послідовності. 

Основною проблемою теорії сигналів радіотехнічних систем є про-

блема синтезу сигналів, які задовольняють розробників своїми кореляцій-

 
Рисунок 1. 
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ними властивостями. При гарних кореляційних властивостях рівні бічних 

пелюстків функції взаємокореляції та функції автокореляції сигналів ма-

ють буди малими. Код Френка є альтернативою псевдовипадкових кодів. У 

порівнянні з М послідовністю він має більшу чутливість до доплерівського 

зсуву та менший рівень бічних пелюстків. Але через дискретність кодів 

Френка є сліпі швидкості, які треба враховувати при розробці.  
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Анотація 

Розглянуто кореляційні властивості і виконано порівняння автокореляційних фун-

кцій сигналів сформованих на базі кодів Френка і М-послідовностей. На основі порів-

няння зроблено висновок стосовно необхідності та особливостей використання сигна-

лів Френка.  

Ключові слова: бічні пелюстки, широкосмугові сигнали, код Френка, М-

послідовність, автокореляційна функція. 

Аннотация 

Рассмотрены корреляционные свойства и выполнено сравнение автокорреляцион-

ных функций сигналов сформированых на базе кодов Фрэнка и М-

последовательностей. На основе сравнения были сделаны соответствующие выводы о 

целесообразности и особенностях использования сигналов Фрэнка.  

Ключевые слова: боковые лепестки, широкополосные сигналы, код Фрэнка, М-

последовательность, автокорреляционная функция. 

Abstract 

The correlation properties and comparison of autocorrelation functions twise signals on 

the basis of the formation of Frank codes and M sequences was considered. On the basis of 

comparisons were made relevant conclusions on the feasibility and features of using Frank 

signals 

Keywords: sidelobes, spread spectrum signals, Frank code, M - sequence, 

autocorrelation function. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО 

СИГНАЛУ ІМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРІВСЬКОГО РАДАРУ, ЯКИЙ 

ПРАЦЮЄ В ЗАВАДОВІЙ ОБСТАНОВЦІ 

Реутська Ю. Ю., аспірант
 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Потужним способом підвищення ефективності функціонування сучас-

них радіолокаційних станцій (РЛС) є спеціалізована цифрова обробка сиг-

налів (ЦОС). Особлива потреба в імітаційному моделюванні ЦОС радіоло-

каційного сигналу для вирішення радіолокаційних задач виникає у разі 

оцінки роботи РЛС в завадовій обстановці [1]. В даній роботі представлені 

етапи моделювання цифрової обробки радіолокаційного сигналу, який від-

битий від цілей на фоні адитивних флуктуаційних та пасивних завад. За 

основу була обрана імпульсно-доплерівська РЛС. Модель складається з 

двох частин. Перша частина дозволяє отримати радіолокаційний сигнал на 

основі зондувального сигналу з лінійною частотною модуляцією. Друга 

частина дозволяє побудувати та дослідити тракт сигнальної обробки. Ре-

зультатом ЦОС є виявлення цілей та визначення відстаней до цілей та 

швидкостей цілей. Середовищем для моделювання було обране середови-

ще MatLab. 

Моделювання радіолокаційного сигналу включало в себе етапи аналі-

зу роботи РЛС та етапи програмування, які було описано в [1]. За заданими 

характеристиками виявлення було 

отримано порогове відношення 

сгнал/шум на вході детектору 

пор 7,78q   дБ. Розглядалася пачка імпу-

льсів з кількістю 25n  , частотою по-

вторення імпульсів п 40F   кГц та до-

вжиною імпульса 6
i 10   с з відпові-

дною пороговою потужністю 
15

пор 1,92 10P    Вт. 

Відповідно до значень параметрів 

розглянутих РЛС та величини ефекти-

вної площі розсіювання було отримано 

максимальну та мінімальну дальності 

дії max 29486R   м та min 300R   м. За 

принципами роботи імпульсно-доплерівських РЛС було отримано макси-

мальну швидкість цілі max 600 300RV     м/с та обрано три цілі зі швидко-

стями −180 м/с, 270 м/с та 180 м/с, та відстанями 2000 м, 3000 м, 10000 м. 

 

Рисунок 1. Радіолокаційний сигнал  
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Відношення сигнал/шум на вході приймача для кожної цілі 1 дБ, 0 дБ та 

−7 дБ. 

Для моделі було розраховано та сформовано двовимірну матрицю від-

ліків сигналу з розрахунку вікна радару, що складається з елементів швид-

кого та повільного часу (дальність та кількість імпульсів відповідно) та має 

розмір [кількість відліків швидкого часу на кількість відліків повільного 

часу] [1, 2]. В результаті накладання на сигнал адитивної флуктуаційної 

завади та пасивної завади радіолокаційний сигнал набув вигляду, що зо-

бражений на рис. 1. 

Моделювання ЦОС включало в себе етапи аналізу та програмування. 

1. Для вилучення широкосмугової інформації, що міститься в сигналі 

описуваного типу, потрібно використовувати прийомні системи, що одер-

жали назву систем обробки сигналу за допомогою узгоджених фільтрів 

(УФ). Стиснення сигналу та узгоджена фільтрація є широко відомими ме-

тодами обробки сигналів в сучасних радіолокаційних системах [2], тому в 

даній роботі доцільно ЦОС починати з цього.  

Для стиснення сигналу застосовується фільтр на основі операції згорт-

ки або фільтрація на основі швидкого перетворення Фур‘є (ШПФ). Моде-

лювання добутку в частотній області відповідає згортці в часовій області. 

В моделі вхідний сигнал обробляється у частотній області з використанням 

FFT, та множиться на частотну характеристику фільтра, а потім перетво-

рюється назад у часову область з використанням зворотного FFT. Частотна 

характеристика фільтра представляє собою обернений випромінений сиг-

нал радару (ЛЧМ), що помножений на вікно Хеммінга для пригнічення бі-

чних викидів. 

2. Одним з двох основних класів доплерівської обробки, що працює з 

обмеженим обсягом інформації (тільки наявність або відсутність цілі) при 

дуже низькій вартості обчислень та підвищенні відношення сигнал/завада 

в результаті обробки, є селекція рухомих цілей СРЦ (Moved Target Indica-

tion, MTI). В даній частині роботі задачею MTI фільтрації є пригнічення 

компонент завади (клатеру), при якій сигнал повільного часу обробляється 

повністю в часовій області. Зважаючи на переваги трьохімпульсного ком-

пенсатору для первинної фільтрації MTI у зв'язку з їх обчислювальною 

простотою [2], його реалізація є актуальною для даної роботи, так як тут не 

є завданням дослідження алгоритмів фільтрації для підвищення відношен-

ня сигнал/завада. Відповідно до цього, другий етап ЦОС для пригнічення 

пасивних завад (клатеру) складається з реалізації фільтру пасивних завад у 

вигляді трьохімпульсного компенсатора. Фільтрація реалізується на основі 

стандартної функції лінійної згортки для реалізації КІХ фільтру над маси-

вом коефіцієнтів фільтру та масивом попередньо стиснутих даних. 

3. Третім етапом цифрової обробки сигналу, що відбитий від цілей та 

відфільтрований від завади, є багатоканальна доплерівська фільтрація на 
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основі ШПФ. Фільтрація в області повільного часу є заміною явному спек-

тральному аналізу даних повільного часу для кожного відліку дальності. 

Результатом імпульсної допле-

ровської обробки даних є матриця 

(рис. 2), в якій розмірами є даль-

ність і доплерівська частота (швид-

кість). 

4. Останнім етапом ЦОС є ви-

явлення цілей та знаходження відс-

таней до цілей та швидкості цілей. 

Це досягається спочатку в знахо-

дження піків сигналу за відстанню, 

що вищі за поріг пор 7,78q   дБ, з ви-

значенням відповідних відстаней. 

Далі отримуються значення відпові-

дних піків сигналу в знайдених час-

тотах Доплера у відповідних відліках в векторі швидкості (ШПФ) з враху-

ванням порогового значення, та реалізується знаходження швидкостей ці-

лей.  
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Анотація 

Представлені етапи моделювання цифрової обробки радіолокаційного сигналу 

(ЦОС), що отриманий в обстановці адитивних флуктуаційних та пасивних завад. Ре-

зультатом моделювання ЦОС є виявлення цілей, визначення відстаней до цілей та шви-

дкостей цілей. 

Ключові слова: моделювання, радіолокаційний сигнал, радар, цифрова обробка 

сигналу. 

Аннотация 

Представлены этапы моделирования цифровой обработки радиолокационного 

сигнала, который получен в обстановке аддитивной флуктуационной и пассивной по-

мехи. Результатом моделирования ЦОС является обнаружение целей, определение 

дальностей до целей и скоростей целей. 

Ключевые слова: моделирование, радиолокационный сигнал, радар, цифровая об-

работка сигнала. 

Abstract  

Stages digital simulation of the radar signal (DSP) which is received in noise and clutter 

situation presented. The result of the DSP simulation is the target detection, the determining 

target ranges and target speeds.  

Keywords: simulation, radar signal, radar, digital signal processing. 

 

Рисунок 2. Радіолокаційний сигнал 

після доплерівської обробки  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ 

ПОМЕХИ ПО ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ФОРМИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА В АДАПТИВНОЙ АНТЕННОЙ 

РЕШЕТКЕ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ GPS, ГЛОНАСС, 

GALILEO 

Швец В. А., к.т.н., доц. 

Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 

Актуальность повышения помехоустойчивости аппаратуры спутнико-

вой навигации становится все более значительной по мере расширения 

сферы применения спутниковых технологий. Особое внимание ей уделяет-

ся при использовании глобальных навигационных систем. Многообразие 

источников помех обусловливает целый ряд направлений борьбы с ними. 

Наиболее действенным способом устранения помех на сегодняшний день 

признано применение адаптивных антенных решеток (ААР). Адаптивная 

решетка с помощью весовых коэффициентов в тракте приема формирует 

"ноль" в диаграмме направленности на источник помехи. Основным выра-

жением при вычислении весовых коэффициентов является уравнение Ви-

нера-Хопфа (1), в котором используется обратная корреляционная матрица 

помехи. 

 1
п
 w R s , (1) 

где: w — вектор весовых коэффициентов, Rп
-1

 — обратная корреляционная 

матрица помехи, s — вектор амплитудно-фазового распределения сигнала 

в каналах приема ААР. 

Предложенные методы [1,2] предполагают априорные знания одного 

из элементов уравнения (1), как правило, это полная или частичная инфор-

мация о сигнале. На практике характеристики помехи и сигнала не только 

неизвестны, но и постоянно изменяются. Поэтому необходимо обновлять 

значения весового вектора, чтобы отслеживать изменение сигнально-

помеховой обстановки. Это приводит к постоянной оценке вектора сигнала 

s и матрицы помехи R. 

В настоящее время предлагается применять прямые методы оценки 

корреляционной матрицы помехи [3], однако, основная трудность в этом 

методе заключается в обращении плохо обусловленной матрицы помехи R 

или, что эквивалентно, в решении плохо обусловленной системы линей-

ных уравнений с матрицей помехи R. 

Устранить эту трудность можно следующим образом. Предположим, 

что первичным датчиком в источнике помех является генератор белого 

шума, корреляционная окраска помехи появится при прохождении трактов 

передатчика, пространственного канала передачи (это основной окрашива-
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емый канал) и трактов приемника навигационных сигналов или адаптив-

ной антенной системы.  

Согласно разделу 2.2 [4] спектральная плотность мощности помехи 

определяется корреляционной функцией. 

Тогда импульсную характеристику формирующего фильтра можно 

определить через корреляционную функцию помехи 
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Выражение (2) можно записать в матричном виде для дискретных 

сигналов 

  
1

*
2h W Wr , (3) 

где: 

2 kn
j
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W  — матрица поворачивающих множителей дискретного 

преобразования Фурье, W
*
 — матрица комплексно-сопряженная к W, r — 

вектор значений корреляционной функции, h — вектор импульсной харак-

теристики. 

Исходя из того, что ААР является пространственным фильтром выра-

жение (3) можно записать для двумерного вида размерности N×N 

  
1

*
2H W WR , (4) 

Найдем обратную корреляционную матрицу из (4). После возведения 

(4) в квадрат получим 

 
22 *H W WR . (5) 

Проведем умножение справа обеих частей (5) на R
-1
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где: R
-1

 — обратная корреляционная матрица помехи, H – матрица им-

пульсной характеристики источника помехи, I — единичная матрица. Та-

ким образом (7) является выражением для определения обратной корреля-

ционной матрицы помехи. 

В выражении (7) матрица H, как и матрица R является неизвестной. 

Получить импульсную характеристику фильтра можно воспользовавшись 

методом идентификации системы. Под термином идентификация систе-

мы понимают определение характеристики  h(n), если она не известна.   
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Выход системы связан с ее входом следующим соотношением (сверт-

кой) 

          
0

n

m

y n h m x n m h n x n


    ,  

где: y(n) – выходная последовательность (помеха с корреляционной функ-

цией r), x(n) – входная последовательность (нормальный белый шум), h(n) 

– искомая импульсная характеристика формирующего фильтра. 

Таким образом, имея в ААР генератор белого шума из входной после-

довательности (т. е.) с выходов усилителей промежуточной частоты мето-

дом идентификации системы определяется импульсная характеристика, 

необходимая для вычисления обратной корреляционной матрицы в выра-

жении (1).  
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Анотація 

Представлений метод прямого обчислення оберненої кореляційної матриці пере-

шкоди для рішення рівняння Вінера-Хопфа в адаптивних антенних решітках і форму-

ванні "нуля" діаграми спрямованості при усуненні перешкод навігаційних систем GPS, 

ГЛОНАСС, ГАЛІЛЕО. 

Ключові слова: адаптивні антенні решітки, навігаційні системи, GPS, ГЛОНАСС, 

ГАЛІЛЕО, кореляційна матриця, імпульсна характеристика, діаграма спрямованості. 

Аннотация 

Представлен метод прямого вычисления обратной корреляционной матрицы по-

мехи для решения уравнения Виннера-Хопфа в адаптивных антенных решетках и фор-

мировании "нуля" диаграммы направленности при устранении помех навигационным 

системам GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО.  

Ключевые слова: адаптивные антенные решетки, навигационные системы, GPS, 

ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, корреляционная матрица, импульсная характеристика, диа-

грамма направленности. 

Abstract  

The method of direct calculation of the inverse correlation matrix interference for 

solving the equation of winner-Hopf bifurcation in adaptive antenna arrays and the formation 

of a "zero" directional diagram in the interference elimination navigation systems: GPS, 

GLONASS, GALILEO. 

Keywords: adaptive antenna arrays, navigation systems, GPS, GLONASS, GALILEO, 

correlation matrix, impulse response, directivity. 
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АНАЛІЗ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОДІВ КАСАМІ 

Мрачковський О. Д., к.т.н., доц.; Шмаков О. М., 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

На даний момент складні (широкосмугові) сигнали широко застосо-

вуються в системах локації завдяки можливості підвищення співвідношен-

ня сигнал-завада та роздільної здатності по дальності при використанні оп-

тимальної обробки відбитого сигналу. Однак, використання цього типу си-

гналів дозволяє також і кодове розділення каналів, яке робить можливим 

роботу одного високочастотного тракту локаційної станції з декількома 

сигналами. Наприклад, шляхом модуляції серії зондуючих імпульсів таким 

чином, що кожний наступний імпульс кодується іншою послідовністю з 

ансамблю, можливе підвищення максимального часу розрізнення відбитих 

сигналів від різних серій при збереженні сумарної частоти повторення ім-

пульсів. З огляду на це, важливою характеристикою послідовності стає ро-

змір ансамблю. 

Поширені у якості кодуючих М-послідовності (послідовності макси-

мальної довжини) характеризуються простотою генерації та малою амплі-

тудою бокових пелюсток автокореляційних функцій, а також малим розмі-

ром ансамблю: наприклад, існує шість 63-символьних послідовностей, ві-

сімнадцять 127-

символьних. Доцільним є 

використання похідних від 

М-послідовностей, зокрема 

використовуваних для ко-

дового розділення комуні-

каційних каналів. Одними з 

таких послідовностей є ко-

ди Касамі. 

Малий ансамбль послі-

довностей Касамі форму-

ється шляхом сумування за 

модулем 2 (операція «ви-

ключне АБО») елементів 

довгої та циклічно зсунутої 

короткої М-послідовностей. 

При цьому, якісні кореля-

ційні характеристики мають ті пари М-послідовностей, для яких породжу-

ючий поліном короткої послідовності має корені, рівні  2
i
(2

l
+1)-тому еле-

менту поля GF(2
2l
), побудованого для породжуючого поліному довгої М-

послідовності довжиною 2l, де i=0..l−1. Ансамбль кодів для даних поліно-

мів містить 2
l
−1 отриманих таким чином послідовностей довжиною 2

2l
−1 з 

 
Рисунок 1. Схема генерації послідовності Касамі з 

малого ансамблю, що складається з двох регістрів 

зсуву RG зі зворотніми зв'язками, виходи яких під-

ключені до суматора за модулем 2 xor з викорис-

танням мультиплексора вибору коду MUX. 
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різними значеннями зсуву короткої послідовності, довгу М-послідовність 

довжиною 2
2l
−1, та циклічно повторену коротку М-послідовність тієї ж до-

вжини; усього 2
l
+1 послідовність. Приклад генератору кодів Касамі пока-

заний на рис. 1 [1]. 

 
Рисунок 2. АЧС послідовності Касамі позначено сірим, М-послідовності — чорним 

 
Рисунок 3. АЧС ансамбля послідовностей: максимальне значення позначено сірим, се-

реднє значення позначено чорним 

При необхідності, послідовності Касамі доцільно використовувати у 

системах, побудованих для використання з М-послідовностями; проте, для 

використання ВЧ трактів цих систем необхідно знати відмінності між спе-

ктральними характеристиками послідовностей Касамі та М-

послідовностей. З урахуванням використання сімейства кодів, аналіз однієї 

послідовності недостатній, необхідними є узагальнені характеристики для 

ансамблю. 
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В програмі MATLAB були проведені розрахунки амплітудно-частотних  

спектрів для коду Касамі та М-послідовності довжиною 1023 символи 

(див. рис. 2). Для ансамблю з 32 кодів Касамі довжиною 1023 символи роз-

раховане середнє значення амплітудно-частотного спектру по ансамблю, а 

також залежність від частоти максимального значення спектральної щіль-

ності по ансамблю (див. рис. 3). Виміряні основні параметри спектральних 

характеристик зведені у табл. 1. 
Таблиця 1 

Параметр Код Касамі 
М-

послідовність 

Тривалість послідовності, с 1 1 

Перший нуль АЧС, Гц 1023 1023 

Максимум головної пелюстки АЧС, В/Гц 1,12 0,63 

Максимум першої бокової пелюстки АЧС, В/Гц 0,27 0,14 

Середнє значення АЧС, період провалів, Гц 31 - 

Середнє значення, рівень головної пелюстки, АЧС, В/Гц 0,55 - 

Середнє значення, рівень бічної пелюстки,АЧС, В/Гц 0,12 - 

Максимум АЧС, рівень головної пелюстки, В/Гц 1,24 - 

Максимум АЧС, рівень бічної пелюстки, В/Гц 0,28 - 

Як можна побачити, ширина головних пелюсток АЧС за першим ну-

лем однакова для обох послідовностей. З рис. 2 видно, що амплітуда окре-

мих викидів АЧС коду Касамі перевищує амплітуду АЧС М-послідовності; 

проте, з рис. 3 видно, що усереднений АЧС цього коду має амплітуду го-

ловної пелюстки меншу, а бокових пелюсток — не більше, ніж у М-

послідовності. Отже, використання кодів Касамі можливе у ВЧ трактах си-

стем, призначених для використання М-кодів, без зміни їх частотних хара-

ктеристик. 
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Анотація 

Розглянуто спектральні характеристики послідовності Касамі порівняно з М-

послідовністю. 

Ключові слова: послідовності Касамі, радіолокація, частотні характеристики. 
Аннотация 

Рассмотрены спектральные характеристики последовательности Касами сравни-

тельно с М-последовательностью. 

Ключевые слова: последовательности Касами, радиолокация, частотные характе-

ристики. 
Abstract  

Frequency characteristics of Kasami sequences compared with the M-sequence are 

shown. 

Keywords: Kasami sequences, radiolocation, frequency characteristics . 
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СЕКЦІЯ 6. РАДІОЕЛЕКТРОНІКА БІОМЕДИЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ. 

 

Технічні рішення щодо методів та засобів медико-

біологічної діагностики та лікування; описи нових при-

строїв, процедур, методів, технологій; результати дослі-

дження взаємодії електромагнітних полів і випроміню-

вань з фізичними та біологічними об'єктами. 
 

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б. 

Секретар секції: Сушко І. О. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗМІНИ ЧАСТОТИ ПУЛЬСУ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЛОКУ ЦИФРОВОЇ 

ФІЛЬТРАЦІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПЕРЕДІНФАРКТНИХ 

СТАНІВ 

Кісельов Є. М., к.т.н., доц.; Верьовкін Л. Л., к.т.н., доц.,  

Світанько М. В., к.ф.-м.н., доц. 

Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна 

З метою попередження передінфарктних станів раніш було розробле-

но систему віддаленого моніторингу [1] і пристрій цифрової фільтрації [2], 

що забезпечує виділення та передачу в цифровому вигляді інформації що-

до амплітуд нульової, першої та другої гармонік сигналу ЕКГ. Для розпі-

знавання інфаркту міокарда в якості головного критерію використовувати 

дані першої гармоніки, а дані нульової і другої гармоніки застосувати у 

якості допоміжних в розпізнаванні критичного стану. Такий підхід надає 

можливість не тільки передбачити критичний стан пацієнта, а й ідентифі-

кувати його, що є важливим аспектом для медицини екстрених станів, тоб-

то для швидкої допомоги. Це має сенс при умові стабільності частоти сер-

цевих скорочень, що зумовлює постійність відповідних частот гармонік 

сигналів ЕКГ. На практиці частота серцевих скорочень залежить не тільки 

від фізіологічних особливостей пацієнтів, але й від статі, віку та рухливої 

активності [3]. Тому актуальними є дослідження впливу зміни частоти 

пульсу користувача розробленої системи віддаленого моніторингу перед-

інфарктних станів на ефективність виділення основних критеріїв розпізна-

вання з сигналу ЕКГ.  

Виконані дослідження ґрунтуються на імітаційному моделюванні роз-

робленого блоку фільтрації. Схема для моделювання блоку цифрової філь-

трації містить джерела, що імітують сигнал ЕКГ на вході фільтра, блоки 

формування систем із заданими коефіцієнтом передачі та блок відобра-

ження вихідних сигналів фільтрів. Результати дослідження наведено на 

рис. 1. де окремою залежністю представлено АЧХ фільтру і зміни спектра-

льного розподілу сигналу на виході фільтру при різних частотах пульсу 

пацієнта. Характер цих залежностей свідчить, що при зміні частоти пульсу 

спостерігається зсув максимумів вихідних сигналів симетрично від 

центральної частоти фільтру у межах 240 мкВ — 13 мВ. 

Зображуючи абсолютні зміни амплітуди сигналів відносно до АЧХ 

фільтру можливо показати, що зі збільшенням частоти пульсу зростає по-

хибка визначення нульової гармоніки (критерію розпізнавання передінфа-

рктного стану) від 0% до 98%.  

Для визначення емпіричного закону розподілу напруги на виході фі-

льтру і зміни частоти максимального ії значення було виконано регресій-
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ний аналіз отриманих залежностей. Відповідні результати оцінювалися за 

допомогою множинного коефіцієнту регресії R
2
. Т.ч., встановлено, що за-

лежність зсуву частоти максимального сигналу визначається як поліном 

шостого ступеня: 

Fmax = – 13,89F
6
–148,33F

5
+1320,7F

4
–3721,1F

3
+4974,1F

2
– 246,7F+836,19 (1) 

зі стовідсотковою точністю. 

Зниження максимального значення напруги сигналу при цьому може 

бути задано поліномом п‘ятого ступеня наступним чином: 

 Umax = 1,058F
5
–6,83F

4
+17,39F

3
–21,75F

2
+13,28F–3,14  (2) 

з точністю 0,44%. Коефіцієнти поліному (1) є безрозмірними, а розмірність 

коефіцієнтів у (2) має порядок В/Гц. 

Для покращення 

виділення інформатив-

них ознак у розробле-

них фільтрах при зміні 

частоти пульсу можли-

во застосування двох 

підходів: розробка про-

грамного забезпечення, 

що забезпечує підраху-

нок частоти імпульсів з 

подальшим визначен-

ням критеріїв передін-

фарктних станів; розро-

бка апаратної системи з 

визначення часових па-

раметрів сигналів. Пер-

ший варіант відрізня-

ється додатковим нава-

нтаженням на обчислювальну частину системи моніторингу і потребує 

значної переробки існуючого програмно – апаратного забезпечення. Дру-

гий варіант вимагає створення складних систем цифрової обробки, що 

обумовлюють значний час вимірювань і мають велику вартість. Тому раці-

ональним є розробка блоку вимірювання частоти імпульсів ЕКГ, у якому 

суміщаються як програмні, так і апаратні методи обробки.  

З метою зменшення похибки визначення критеріїв розпізнавання пе-

редінфарктних станів розроблено блок визначення частоти пульсу, поєд-

наний з блоком цифрової фільтрації ЕКГ. У розробленому блоці було ви-

користано мікроконтролер (МК) AVR ATMega8. Це обумовлено не тільки 

функціональними властивостями МК, а також й тим, що цій різновид кон-

тролерів було застосовано при реалізації цифрових фільтрів системи моні-

торингу передінфарктних станів. 

 
Рисунок 1. Залежність абсолютних змін максимально-

го значення напруги сигналу (Umax) і максимальної йо-

го частоти (Fmax) на виході фільтра від зміни частоти 

пульсу пацієнта 
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Вимірювання частоти виконуються методом часових воріт [4], що пе-

редбачає підрахунок кількості імпульсів вимірювального і опорного сигна-

лів за заданий проміжок часу. Для цього застосовано вбудований до МК 

таймер/лічильник і переривання за подією захват. При цьому передбачає 

розрахунок часових параметрів виконується за декількома періодами вхід-

ного сигналу і без постійного використання переривання за подією захват. 

Це знижує навантаження МК і дозволяє вимірювати до 0,5 від тактової ча-

стоти. 

Дослідження блоку вимірювання частоти імпульсів системи моніто-

рингу передінфарктних станів, а також налагодження розробленого про-

грамного забезпечення, виконувалося у середовищі Proteus. Проведені до-

слідження блоку вимірювання частоти підтвердили працездатність розроб-

леної схеми і програмного забезпечення. Також встановлено, що розробле-

ний блок дозволяє визначити частоту імпульсів з точністю 0,1 Гц. 
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Анотація 

Показано, що зміна частоти пульсу може збільшити похибку виділення інформа-

тивних ознак до 98%. Розроблено блок вимірювання частоти пульсу для цифрових фі-

льтрів системи моніторингу передінфарктних станів. 

Ключові слова: частота пульсу, цифровий фільтр. 

Аннотация 

Показано, что изменение частоты пульса может повысить ошибку выделения ин-

формативных признаков до 98%. Разработан блок измерения частоты пульса для циф-

ровых фильтров системы мониторинга предынфарктных состояний. 

Ключевые слова: частота пульса, цифровой фильтр. 

Abstract  

It is shown that the heart rate frequency variation may increase the informative signs de-

tect errors of up to 98%. The heart rate frequency measuring block for digital filters of prein-

farction stage monitoring system is developed.  

Keywords: heart rate, digital filter. 
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МАКЕТ ВИМІРЮВАЧА АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ НА ОСНОВІ 

ОСЦИЛОМЕТРИЧНОГО І ТАХООСЦИЛОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ 

Сікорський М. В.; Масюк В. П.; Мосійчук В. С., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Вимірювання артеріального тиску (АТ) є одним з найважливіших па-

раметрів за якими можливо визначити функціональний стан людини. Тому 

важливим та актуальним є удосконалення обладнання для автоматичного 

визначення АТ, зокрема на основі реєстрації додаткових біосигналів та за-

стосуванню алгоритмів цифрового оброблення сигналів. 

Для дослідження шляхів забезпечення надійного та завадостійкого ви-

значення параметрів АТ розроблено макет системи, що включає в себе 

пристрій для реєстрації фотоплетизмограм (ФПГ) з двох кінцівок, компре-

сійної манжети з сенсором тиску, а також програмне забезпечення для об-

робки отриманих даних на ПК (рис. 1). Основним елементом керування 

приладу є мікроконтролер з вбудованим АЦП та USB інтерфейсом. 

На макеті реалізовано три ана-

логові вимірювальні канали: два ка-

нали з сенсорів пульсу і один канал 

сенсору тиску в манжеті. За струк-

турою канали пульсу однакові. Мік-

роконтролер формує модульований 

світловий потік з частотою 1,5 кГц з 

наступним його синхронним детек-

туванням після проходження через 

біологічні тканини. Аналоговий 

тракт оброблення сигналів включає 

в собі трансімпедансний перетворю-

вач, вхідний підсилювач та смуговий 

фільтр на базі операційних підсилю-

вачів. Аналогове оброблення сигна-

лів включає в себе: 

- перетворення модульованого фотоструму фотодіодів у сигнал напру-

ги та попереднє підсилення цього сигналу; 

- нормування амплітуди вхідного сигналу до рівня, при якому макси-

мально використовується динамічний діапазон входу АЦП; 

- істотне зменшення синфазної завади, що може наводитись на 

з‘єднувальних кабелях; 

- захист входів схеми від можливого перенавантаження вхідною на-

пругою. 

 
Рисунок 1. Структурна схема пристрою 
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З виходу підсилювача сигнал подається на смуговий фільтр, що має 

два призначення: по-перше, виділяє тільки модульований сигнал (тобто 

видаляє з спектру сигналу високочастотні, імпульсні та низькочастотні за-

вади); по-друге, фільтр необхідний як антиаліасинговий фільтр для пода-

льшого АЦ перетворення. 

Враховуючи, що швидкодія АЦП значно вища, ніж верхня частота 

спектра пульсового сигналу (30 Гц), і обчислювальних ресурсів процесора 

достатньо для попередньої обробки сигналу, використовується можливість 

передискретизації сигналу. Тобто частота дискретизації може бути вибрана 

значно більшою, ніж частота Найквіста для спектра пульсового сигналу. 

При цьому була досягнута більша ефективна розрядність АЦП, а також це 

дозволило використати більш прості антиалізінгові аналогові фільтри (на-

приклад, другого порядку). Канал сенсора тиску в манжеті включає попе-

редній підсилювач та ФНЧ другого порядку. 

Для вимірювання АТ осцилометричним методом в програмі реалізо-

вана кореляційна обробка пульсових сигналів основного і опорних каналів. 

За відсутності оклюзії сигнали в основному і опорному каналах практично 

ідентичні за формою і кореляційна характеристика прийматиме значення 

~100%. При повній оклюзії кінцівки на якій виконується вимірювання АТ  

пульсації в основному каналі стануть відсутніми і значення кореляційної 

характеристики прийматиме значення ~0%. У разі часткової оклюзії, пуль-

совий сигнал основного каналу, який реєструється нижче манжети, буде 

спотворений і мати деякий зсув в часі по відношенню до сигналу опорного 

каналу. Під час декомпресії і зменшення тиску в манжеті амплітуда пуль-

сації в основному каналі збільшується, форма буде ставати дедалі більш 

схожою на форму пульсацій в опорному каналі, а часовий зсув між основ-

ним і опорним каналом зникає. Для підвищення достовірності кореляцій-

ної обробки сигналів реалізовані цифрові фільтри для вилучення завад, що, 

як правило, є синфазними і впливають на кореляційну характеристику. 

Кореляційну обробку сигналів ФПГ обох каналів можливо визначити 

за формулою (1), а характерні моменти часу tсис і tдіас на основі аналізу 

нормованої взаємокореляційної функції (ВКФ) за критеріями 10 та 90 % 

відповідно [ 1]: 
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де    tStS 21 ,  — сигнали ФПГ відповідно в основному і опорному каналах; 

21,  — середньоквадратичні відхилення цих сигналів;   — відносний ча-

совий зсув сигналів S1 і S2; 0t  — будь-який початковий момент часу; T  — 

час інтегрування — тривалість часового вікна;  B  — ненормована ВКФ 
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Для виділення осциляцій в манжеті і вимірювання АТ тахоосциломет-

ричним методом масив даних, отриманих з сенсора тиску пропускається 

через цифровий вузько смуговий фільтр з частотами пропускання 0,5 – 2 

Гц і придушенням 80 дБ за межами смуги пропускання. 

Головне вікно програми зображено на рис. 2 і містить три графічних 

поля: перше та друге – відповідно 

для сигналів з першого та другого 

оптичних сенсорів, третє графічне 

поле містить сигнал з сенсора тиску 

(червона лінія) компресійної ман-

жети, розраховані значення кореля-

ційної функції (блакитна лінія) та 

виділений сигнал осциляцій що ви-

никають у манжеті під час її деком-

пресії (фіолетова лінія). 

Таким чином, розроблений 

пристрій дозволяє проводити вимірювання АТ людини за допомогою двох 

методів одночасно – тахоосцилографічного та осцилометричного з викори-

станням опорного каналу, для подальшого порівняння виміряних значень і 

аналізу точності вимірювання цими методами. 
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Аннотація 

Представлена система вимірювання значень артеріального тиску тахоосцилогра-

фічним і осцилометричними методами одночасно, яка реалізована в одному пристрої на 

базі мікроконтролера pic18f4550 

Ключові слова: артеріальний тиск, фотоплетизмограма, кореляційна функція, та-

хоосцилографічний метод, осцилометричний метод. 

Аннотация 

Представлена система измерения значений артериального давления тахоосцило-

графическим и осциллометрическим методами одновременно, которая реализована в 

одном устройстве на базе микроконтроллера pic18f4550. 

Ключевые слова: артериальное давление, фотоплетизмография, корреляционная 

функция, тахоосциллографический метод, осциллометрический метод. 

Abstract 

The system of blood pressure measurement by tachooscillographic and oscillometric 

methods at the same time is implemented in a single device based on pic18f4550 microcon-

troller is described. 

Keywords: Blood pressure, photoplethysmogram, correlation function, tachooscillo-

graphic method, oscillometric method. 

 

 
Рисунок 2. Головне вікно програми 
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Одной из важнейших задач диагностики состояния человека является из-

мерение температуры и радиационных потоков с поверхности объекта. Полу-

ченная таким образом в результате исследований информация, позволяет 

качественно и количественно оценить параметры функции организма, устано-

вить возможные нарушения и отклонения от нормальных значений парамет-

ров [1].  

С этой целью разработан, сконструирован и создан специализированный 

информационно-диагностический комплекс, работа которого базируется на 

использовании метода динамической теплометрии, бесконтактного дистанци-

онного наблюдения изменения теплового излучения.  

Информация считывается специальной головкой на анизотропных крис-

таллических полупроводниках и накапливается на специальной кассете. 

После обработки по специально разработанной программе, в процессоре 

устройства, результаты для анализа выдаются в виде таблиц, графиков на 

экран монитора или на бумажном носителе с помощью принтера или плотте-

ра. 

Программное обеспечение комплекса позволяет проводить накопление 

информации, осуществлять еѐ сравнение с полученными ранее результатами 

измерений.  

Комплекс успешно прошѐл медицинские и промышленные испытания. 

Применение новой элементной базы и микропроцессора позволило изме-

нить методику регистрации и обработки полученной информации, опериро-

вать усредненным, за определенный промежуток времени, тепловым сигна-

лом, устранить тепловой дрейф как самого ИК - приемника так и дрейф при-

бора, ввести автоматический выбор предела измерения по уровню сигнала. 

Новое программное обеспечение позволило разделить процесс считывания 

информации, ее аналитической обработки. Эти функции закреплены за изме-

рительной головкой, а обработка измерений производится по определенной 

методике в любом компьютерном устройстве оснащенном соответствующей 

программой.  
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Макетный образец прибора, по результатам испытаний обеспечивает из-

мерение энергетической освещенности в диапазоне 10 - 20000 Вт /м
2
 с точно-

стью не хуже ±6% при нормальных условиях. При этом напряжение питания 

9В и ток потребления не более 100mA, что обеспечивает непрерывную работу 

в течении 8 часов.
 

В табл.1 представлены основные технические характеристики разрабо-

танной измерительной аппаратуры. 
Таблица1.  

Технические характеристики информационно-измерительной аппаратуры 

Параметр 
Единицы из-

мерения 
Значение 

Приѐмник ИК излучения, неохлаждаемый, на основе анизо-

тропных термоэлементов, разрешение не хуже 
В/Вт 0,2 – 0,4 

Цена деления цифровой шкалы, не хуже °С 0,05 

Температура исследуемого объекта °С 20 - 42 

Время одной экспозиции сек 1 

Время выхода на режим, не более мин 30 

Время непрерывной работы, не менее час 8 

Температура окружающей среды °С 10 - 35 

Относительная влажность воздуха при 25°С, не более % 80 

Разработанная аппаратура и методика еѐ использования предназначены 

для инструментального обеспечения метода динамической теплометрии 

бесконтактным способом с каждой точки на исследуемом объекте. 

Основными преимуществами комплекса являются: 

Высокая чувствительность: минимально регистрируемая разность темпе-

ратур: 0,05°С, возможность одновременной оценки функционального состоя-

ния различных систем и областей исследуемого объекта. 

На рисунках 1, 2 представлен общий вид прибора в сборе (рис. 2), а так-

же – корпус со снятой крышкой. 

  
Рисунок 1.Чувствительная головка  

прибора со снятой крышкой 
Рисунок 2. Головка прибора в момент  

снятия показаний 
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Измерения радиационных потоков с достаточно высокой точностью до 

0,05° С, позволяет точно и оперативно контролировать производственные и 

технологические процессы на современных промышленных предприятиях, 

анализировать качество и состояние оборудования, выпускаемой продукции. 

Современные ультразвуковые и томографические приборы регистрируют 

только уже проявившиеся изменения в органах и тканях, использование 

разработанной аппаратуры позволяет ещѐ на ранних стадиях выявлять изме-

нения и нарушения функций работы организма. 
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Аннотация 

Рассмотрена аппаратура и методика измерений, использующая чувствительный 

элемент на анизотропных полупроводниковых кристаллах для дистанционного бескон-

тактного измерения радиационных тепловых потоков биологических и промышленных 

объектов в статическом и динамическом режимах. 

Ключевые слова: бесконтактные измерения, аппаратура, радиационные потоки. 

Анотація 

Розглянута апаратура та методика вимірів, що використовує чутливий елемент на 

напівпровідникових кристалах для дистанційного безконтактного вимірювання радіа-

ційних теплових потоків біологічних та промислових об‘єктів у статичному та динамі-

чному режимах. 

Ключові слова: безконтактні вимірювання, апаратура, радіаційні потоки 

Abstract 

The instrumentation and measurement technique using the sensor on the anisotropic 

semiconductor crystals for remote non-contact measurement of radiation heat fluxes of 

biological and industrial objects in static and dynamic modes are considered. 

Keywords: non-contact measurement, instrumentation, radiation fluxes. 
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ЕЛЕКТРОННЕ МЕДИЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ 

ОТРУЄНИХ ЧАДНИМ ГАЗОМ І ШКІДЛИВИМИ ВИПАРАМИ ПРИ 

РЯТУВАЛЬНИХ ДІЯХ 

Велигоцький Д. В. аспірант, Мисюра А. Г. д.б.н., 

Мамілов С. О. к.ф.-м.н., Есьман С. С. 

Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України,  

м. Київ, Україна 

Отруєння чадним газом з його основним компонентом монооксидом 

вуглецю (СО), що має здатність блокувати газообмінну функцію організ-

му, є поширеним явищем, яке найчастіше проявляється безпосередньо при 

пожежах, порушеннях в системах опалення, певних виробничих процесах, 

а також під час паління, і при значних дозах призводить до смерті [1]. Від 

своєчасної ідентифікації медичним працівником критичних станів і вико-

нання необхідних заходів первинної терапії, залежить успішність лікуван-

ня і тривалість подальшого відновлення здоров‘я потерпілих. Це визначає 

потребу забезпечення працівників швидкої допомоги, пожежних і рятува-

льних служб засобами електронного медичного діагностування стану от-

руєних чадним газом і шкідливими випарами при рятувальних діях. 

В цій роботі представлено результати розроблення експериментально-

го зразка компактного переносного монітору певних показників функціо-

нального стану отруєних чадним газом (чи палінням або шкідливими ви-

парами), призначеного для лікарів екстреної медичної допомоги, пожеж-

них і рятувальних служб. Прилад побудовано з використанням мікропро-

цесорної техніки, засобів програмування, оптичної спектрометрії, оптосен-

сорів змін фракцій гемоглобіну в потоках крові, сенсорів монооксиду вуг-

лецю у видиху, пульсоксиметрії, діяльності серця, дихання та інших пока-

зників. 

Функціонально поєднано ряд модулів, кожний з яких призначений для 

синхронного виміру сигналів конкретного показника чи їх сукупності, для 

неінвазивного контролю в потоках крові змін оксигемоглобінової та кар-

боксигемоглобінової фракцій і їх градієнтів за проміжки часу з одночас-

ною реєстрацією показників діяльності серця, дихання, швидкості кровоо-

бігу, наявності екстрасистолії, значення артеріального тиску, елімінації 

монооксиду вуглецю та діоксиду вуглецю (СО2) видихом та інших показ-

ників (рис. 1). 

Система управління та обробки інформації здійснює управління та об-

робку інформації, синхронізує роботу всієї системи, спрямовує сигнали 

необхідної величини через ЦАП на генератор імпульсів частотою близько 

400 Гц, і через комутатор на один із трьох випромінювачів та перший еле-

ктрод. Випромінювання з світлодіодів і електричний струм з електроду 

проходить через досліджуваний об'єкт та потрапляє на фотоприймач і дру-
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гий електрод відповідно. Отримані сигнали через підсилювач, фільтр, АЦП 

та комутатор подаються на відповідний вхід мікропроцесорного модуля. 

Живлення приладу – акумуляторне та від USB-порту. Трихвильовий давач 

розсіяного назад світла виконано на базі пульсоксиметричної пари світло-

діодів V97B (λmax = 660 нм і 935 нм), світлодіоду L-53MGC (λmax = 568 

нм) і кремнієвого фотодіоду BPW34. Датчик закріплювався на пальці зати-

скним механізмом. Отримана інформація передається на ПК через USB-

порт. Для визначення СО і СО2 у видихуваному повітрі використано сен-

сори MQ-7 і MG-811 відповідно, що мають високу чутливість до цих газів. 

Перетворювач 

струм-напруга

Комутатор 1
Генератор 

імпульсів
ЦАП

Фільтр 

Система 

управління та 

обробки 

інформації

АЦПКомутатор 2

346 5

10

7

8

9 11

ПК

MQ-7 MG-811

Електрод 1

Електрод 2

 
Рисунок 1. Функціональна схема приладу 

Блоки перетворювач струм-напруга 3, підсилювач 4 та фільтр 5 

(рис. 1) реалізовано на мікросхемі двоканального операційного підсилюва-

ча MCP6002 (рис. 2) виробництва Microchip Technology Ins. Перший тран-

сімпедансний каскад (U1:A) виконує перетворення отриманого сигналу з 

фотодіоду від декількох мкА струму до декількох мВ. Фільтром верхніх 

частот (ФВЧ) на елементах C3 і R4 зменшуються завади від фонового світ-

ла. Для утримання розміщення необхідного рівня вихідного сигналу підси-

лювача в робочому діапазоні АЦП в другому каскаді (U1:B) встановлені 

коефіцієнт підсилення 22 і постійне зміщення 220 мВ. 

 
Рисунок 2. Схема включення підсилювача MCP6002 
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Визначення ряду показників діяльності серцево-судинної та дихальної 

систем вдалось досягнути застосуванням відповідної фільтрації сигналів 

сенсорів та застосуванням програмної обробки сигналів, документуванням 

їх змін в часі. Випробування приладу здійснювалось на тестових пристро-

ях, а також у осіб, які палять [2, 3]. 
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Анотація 

В роботі представлено результати розроблення інформаційно-схемотехнічні тех-

нології для одночасного неінвазивного контролю змін гемоглобінових фракцій в пото-

ках крові, а також діяльності серця, гемодинаміки, дихання, транспорту газів кров‘ю 

для умов швидкої допомоги, реанімаційних і лікувальних заходів при отруєннях окси-

дом вуглецю, а також при курінні. 

Ключові слова: карбоксигемоглобін, отруєння СО, біологічний сигнал. 

Аннотация 

В работе представлены результаты разработки информационно-схемотехнической 

технологии для одновременного неинвазивного контроля изменений гемоглобиновых 

фракций в потоках крови, а также деятельности сердца, гемодинамики, дыхания, тран-

спорта газов кровью для условий скорой помощи, реанимационных и лечебных мероп-

риятий при отравлениях монооксидом углерода, а также при курении. 

Ключевые слова: карбоксигемоглобин, отравление СО, биологический сигнал. 

Abstract  

This paper presents the results of the information circuit engineering technology 

development for simultaneous non-invasive monitoring of changes in hemoglobin fractions in 

the flow of blood and the heart, hemodynamic, respiratory, blood gas transport conditions for 

ambulance, intensive care and therapeutic measures for poisoning carbon monoxide, as well 

as smoking. 

Keywords: carboxyhemoglobin, CO poisoning, biological signal. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ МЕДЛЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПУЛЬСОВОГО 

СИГНАЛА 

Гусева Е. В.
 
, к.т.н, доц.; Костенко А. В. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

На форму собственно пульсового сигнала влияет работа внутренних 

органов человека, период колебаний которых лежит в очень широкому ин-

тервале: от 30 сек. до почти периода самого пульсового сигнала. В зависи-

мости от того, где размещается датчик пульсовой волны, влияние разных 

компонент медленной составляющей меняется. Однако, практически в лю-

бом пульсовом сигнале можно заметить дыхательную компоненту. И чем 

выше размещен датчик, т.е., чем ближе он к груди, тем больше еѐ влияние. 

Амплитуда еѐ возрастает, и на фоне дыхательной компоненты пульсовая 

волна практически «теряется» (например, рис. 1). Поэтому для исследова-

ния характеристик собственно пульсовой волны необходимо из измерен-

ных данных извлечь медленную составляющую. 

 
Рисунок 1. Пример пульсового сигнала, измеренного на предплечье 

Ниже приведены результаты компьютерного моделирования, связан-

ного с методикой контурного исследования медленной компоненты. 

В модели пульсового сигнала на рис. 1 помимо собственно пульсовой 

волны с периодом 1 с. присутствует дыхательная составляющая с перио-

дом 10 с., медленная компонента с периодом 30 с. (характеризует работу 

желудочно-кишечного тракта), быстрая компонента с периодом 2 с. (ха-

рактеризует барорефлекторную функцию). Также учтено изменение ам-

плитуды пульсовой волны при вдохе-выдохе. Ошибки квантования учтены 

использованием аддитивной помехи. Таким образом, квазипериодический 

сигнал, близкий к реальному. Тактовая частота принята равной 50 Гц. 

Характерными точками пульсового сигнала будет считать временные 

координаты, в пределах одного квазипериода, максимума, минимума сиг-

налу и максимума его первой производной. Поэтому и определять медлен-
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ную составляющую будем, отслеживая любую из них. 

Для сигнала на рис. 1 определены медленные составляющие, отвеча-

ющие максимуму его первой производной (рис. 2), максимума (рис. 3) и 

минимума (рис. 4) пульсового сигнала. 

Можно отметить, что 

характер изменения каждой 

из полученных кривых раз-

ный. При этом хорошо про-

сматриваются изменения с 

периодом 10 с. и 30 с. Изре-

занность кривой на рис. 4 

связана с размытостью ми-

нимумов пульсовых волн. 

Используя данные для 

кривых на рис. 3 и 4, полу-

чены амплитуды отдельных 

квазипериодов пульсового 

сигнала (рис. 5). Тут можно 

заметить изменение Всех 

трех заложенных в модель 

пульсового сигнала на 

рис. 1 медленных компо-

нент. 

Необходимо отметить, 

что процесс извлечения 

медленной составляющей 

должен быть итерацион-

ным, поскольку удаление 

медленной составляющей 

приводит к некоторому 

смещению характерных то-

чек. Кроме того, медленную 

составляющую перед уда-

лением необходимо аппрок-

симировать, например, 

сплайновым полиномом [1-

3]. 

На рис. 6 показана 

«очищенная» пульсовая 

волна с рис. 1, из которой 

удалена медленная составляющая, отвечающая минимуму пульсовых им-

пульсов. На рис. 7 приведены изменения амплитуд в полученной пульсо-

вой волне по сравнением с необработанной волной. Стала хорошо заметна 

 
Рисунок 2. Медленная составляющая по максимуму 

крутизны 

 
Рисунок 3. Медленная составляющая по максимуму 

пульсовой волны 

 
Рисунок 4. Медленная составляющая по минимуму 

пульсовой волны 

 
Рисунок 5. Амплитуды квазипериодов пульсового 

сигнала
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зависимость амплитуд от дыхания. 

Приведенные 

результаты пока-

зывают, что влия-

ние дыхательной и 

других медленных 

составляющих 

можно значительно 

уменьшить. Это 

даст возможность 

исследовать харак-

теристики «чи-

стой» пульсовой 

волны. Также это 

дает возможность 

исследовать свой-

ства самой медлен-

ной компоненты. 
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Анотація 

Наведені результати комп‘ютерного моделювання показують, що відділення пові-

льної складової з пульсового сигналу надає можливість досліджувати характеристики 

«чистої» пульсової хвилі та повільної компоненті окремо. 

Ключові слова: пульсова діагностика, пульсовий сигнал. 

Аннотация 

Приведенные результаты компьютерного моделирования показывают, что выде-

ление медленной составляющей из пульсового сигнала дает возможность исследовать 

характеристики «чистой» пульсовой волны и медленной компоненты отдельно. 

Ключевые слова: пульсовая диагностика, пульсовой сигнал. 

Abstract  

These results of computer simulation show that the selection of the slow component of 

the pulse signal makes it possible to study the characteristics of a "pure" pulse wave and the 

slow component separately. 

Keywords: pulse diagnosis, the pulse signal. 

 

 
Рисунок 6.Очищенный сигнал 

 
Рисунок 7. Амплитуды квазипериодов изходного и очищенно-

госиналов 
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ФЕТАЛЬНИЙ ДОБОВИЙ МОНІТОРИНГ НА  

ОСНОВІ СЛІПОГО РОЗДІЛЕННЯ СИГНАЛІВ 

Зінгер Я. Л.; Нелін Є. А., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Одним з найважливіших показників нормального розвитку вагітності є 

серцебиття плоду — основний показник життєздатності майбутньої дити-

ни. По статистиці як в Україні, так і в світі з 1000 народжених у 10 вияв-

ляють вади серця, у 1–2 вади тяжкі, що загрожують життєвому стану; не 

менш як у 25 % народжених з вадами серця захворювання залишаються 

невиявленими при виписці з пологового будинку [1, 2]. Своєчасне діагнос-

тування вад серця плода вкрай важливе, оскільки чим раніше виявлено 

хворобу, тим швидше можна провести лікування, запобігти хірургічному 

втручанню та навіть зберегти життя. 

Безсумнівно, що розвиток методів оцінки стану плода має значну ак-

туальність. Найчастіше стан серця плода аналізують ультразвуковим дос-

лідженням. Електрокардіографія більш точна, не має негативних наслідків. 

Існуючі прилади для реєстрації електрокардіограми (ЕКГ) плода призначе-

ні для медичних установ і мають обмежений час реєстрації. Для отримання 

повної діагностичної інформації необхідний прилад реєстрації ЕКГ плода 

на протязі доби в домашніх умовах. 

Головною проблемою реєстрації сигналу ЕКГ плода з поверхні тіла 

матері є його виділення з суміші сигналів, що включає сигнали ЕКГ матері 

та плода, сигнали скорочень внутрішніх органів матері та зовнішні завади. 

Сигнал ЕКГ плода має дуже малу амплітуду (1…50 мкВ). Ще одна особли-

вість у тому, що частота серцевих скорочень плода становить 140–160 уда-

рів на хвилину, а матері  70–90. 

В доповіді розглянуто особливості метода сліпого розділення сигналів 

(СРС) та виконано порівняння результатів виділення сигналу ЕКГ плода 

методами адаптивної фільтрації (АФ) та СРС. 

АФ  один з перших методів, які почали використовувати для виді-

лення сигналу ЕКГ плода [3]. 

В останній час для обробки біологічних сигналів все частіше застосо-

вують методи сліпого розділення сигналів (СРС). Методи СРС виявилися 

ефективними при обробці сигналів електроенцефалограм [4], електрогаст-

рограм [5] та ЕКГ [6, 7]. 

СРС — відносно новий напрям обробки сигналів. СРС можна сформу-

лювати як цифрову обробку невідомих сигналів, що пройшли лінійний ка-

нал з невідомими характеристиками на тлі адитивних шумів [8]. 

В рамках СРС зареєстровані сигнали представлені виразом [5, 8]: 

 X A S V   , 
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де X  ― матриця сигналів відведень; A  ― змішувальна матриця; S  ― ма-

триця сигналів джерел; V  ― матриця завад. 

На основі даних реєстрації необхідно отримати оцінку сигналів дже-

рел ― матрицю Y , що визначається виразом 

 Y W X  , 

де W  ― матриця розділення. 

Значний інтерес становить порівняльний аналіз ефективності різних 

методів виділення сигналу ЕКГ плода. Порівняємо моделюванням в про-

грамному пакеті MATLAB результати за методами АФ і СРС. 

На рис. 1 показано модельний сигнал ЕКГ з позначенням QRS ком-

плексу. Вихідні дані моделювання: частота серцевих скорочень матері й 

плода 90 і 140 ударів на хвилину, напруга в точці R для ЕКГ матері й плода 

190 і 19  мкВ, частота дискретизації сигналу ЕКГ матері й плода 400 Гц. 

Для покращення виділення сигналу ЕКГ пло-

да оброблюваний сигнал формується як різниця 

таких двох сигналів. 

1. Сигнал, що реєструється з абдомінальних 

відведень, ― суміш сигналів ЕКГ матері та плода 

й випадкових завад з розподілом за нормальним 

законом. 

2. Сигнал, що реєструється зі стандартних ві-

дведень, ― суміш сигналу ЕКГ матері й випадко-

вих завад з розподілом за нормальним законом. 

На рис. 2 представлено фрагменти сигналу ЕКГ плода, виділеного з 

оброблюваного сигналу. Як бачимо, СРС забезпечує більш високу якість 

сигналу зі зменшенням похибки визначення QRS комплексу. Усереднені 

похибки значень в точках Q, R і S для методів АФ і СРС складають відпо-

відно 11 і 8%, 14 і 5%, 4,5 і 4%. 

 
Рисунок 1. Сигнал ЕКГ 

  

Рисунок 2. Фрагменти сигналу ЕКГ плода, виділеного методами АФ (а) і СРС (б) 
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Чисельне експериментальне моделювання дозволяє оптимізувати ма-

тематичне й програмне забезпечення вирішення задачі виділення сигналу 

ЕКГ плода з достатньою розділовою здатністю для компактного зручного 

у користуванні приладу фетального добового моніторингу ЕКГ у домашніх 

умовах. 
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Анотація 

Розглянуто особливості використання метода сліпого розділення сигналів для ви-

ділення сигналу електрокардіограми плода із суміші сигналів, що реєструються на по-

верхні тіла матері. Виконано порівняння результатів виділення сигналу електрокардіо-

грами плода методами адаптивної фільтрації та сліпого розділення сигналів. 

Ключові слова: фетальний моніторинг, електрокардіограма, сліпе розділення сиг-

налів. 

Аннотация 

Рассмотрены особенности использования слепого разделения сигналов для выде-

ления сигнала электрокардиограммы плода из смеси сигналов, регистрируемых на по-

верхности тела матери. Выполнено сравнение результатов выделения сигнала электро-

кардиограммы плода методами адаптивной фильтрации и слепого разделения сигналов. 

Ключевые слова: фетальный мониторинг, электрокардиограмма, слепое разделе-

ние сигналов. 

Abstract 

The features of the use of blind signal separation to select fetal electrocardiogram signal 

from a mixture of signals recorded on the body surface of the mother are considered. 

Comparison of results of fetal electrocardiogram signal selection by adaptive filtration and 

blind signal separation is fulfilled. 

Keywords: fetal monitoring, electrocardiogram, blind signal separation. 
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗДРОТОВОГО ДАТЧИКА 

ТИСКУ 

Паталаха К. С., Кісельов Є. М., к.т.н., доц. 

Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна 

Моніторинг вмісту ендогенного моноксиду вуглецю (СО) в альвеоля-

рному повітрі є актуальним для дослідження інтенсивності метаболічних і 

індукованих процесів, вивчення дифузійних і конвективних процесів в ле-

генях та інш. [1]. Для цього було розроблено систему визначення концент-

рації СО при проведенні спірографічних досліджень [2]. У [3] було показа-

но необхідність врахування похибок, виникаючих при змінні тиску види-

хаємої повітряної суміші. Тому було розроблено датчик тиску, структура 

якого включає в себе п‘єзорезистивний сенсор, ввімкнений за мостовою 

схемою, підсилювач та перетворювач напруги. Специфіка проведення спі-

рографічних досліджень викликає необхідність розміщення датчика тиску 

безпосередньо в вимірювальній трубці. Тому до складу пропонованого да-

тчика включені елементи, які забезпечують бездротову передачу вимірю-

вальної інформації: генератор несучої частоти з фазовою модуляцією та 

підсилювач радіосигналу. 

Підсилювач побудовано за диференційною схемою підключення 

польових транзисторів з керуючим p-n переходом. Проведені дослідження 

підсилювача показали, що він характеризується стабільністю характерис-

тик у діапазоні зміни напруги живлення від 4 до 15 В, стійкістю до випад-

кового відхилення параметрів елементів від їх номінальних значень в межі 

±10%.  

Перетворювач напруги 

включає в себе генератор на 

основі мультивібратора, що 

керує транзистором, який 

працює в ключовому режимі. 

Проведені дослідження муль-

тивібратора (рис. 1) дозволили 

визначити параметри часоза-

даючих елементів необхідних 

для забезпечення заданої час-

тоти сигналу на виході перет-

ворювача – 1кГц.  

Також було отримано пе-

редавальну характеристику 

перетворювача, яка показана 

на рис. 2. 

 
Рисунок 1. Залежність частоти генерації від па-

раметрів часозадаючих резисторів та конденса-

торів у схемі 
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З рис. 2 слід, що 

працездатність перетво-

рювача зберігається у ді-

апазоні вхідної напруги -

1В – 3В.  

Подальші дослі-

дження розробленого да-

тчика спрямовано на роз-

робку схем керованого 

генератора та і підсилю-

вача потужності радіоси-

гналу. 
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Анотація 

Розроблено датчик тиску до системи контролю вмісту моноксиду вуглецю 

комп‘ютерного спірографа. Проведено оптимізацію параметрів генератора і перетво-

рювача датчика. 

Ключові слова: датчик, генератор, перетворювач.  

Аннотация 

Разработан датчик давления к системе контроля моноксида углерода компьютер-

ного спирографа. Проведено оптимизацию параметров генератора и преобразователя 

датчика. 

Ключевые слова: датчик, генератор, преобразователь. 

Abstract  

The pressure sensor of carbon monoxide control system for computer spirograph is 

developed. The parameters of the generator and sensors transducer are optimized. 

Keywords: sensor, generator, transducer. 

 

 
Рисунок 2. Залежність амплітуди імпульсів вихідної 

напруги перетворювача від вхідної напруги 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРНОЇ РЕАКЦІЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ 

ТОЧОК НА ВИПРОМІНЮВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО 

ГАЗОРОЗРЯДНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ  

Олійник В. П.
1
, к.т.н., доц.; Куліш С. М.

1
, к.т.н., доц.; 

Литвин В. В.
 2
 

1
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна 
2
Інститут інформаційно-хвильових технологій, м. Київ, Україна 

З теоретичних позицій метод інформаційно-хвильової терапії (ІХТ) є 

подальшим розвитком методу мікрохвильової резонансної терапії (МРТ) і 

базується на застосуванні широкосмугового генератора шуму край високих 

частот (КВЧ), який перекриває всі можливі терапевтичні частоти, викорис-

товувані в МРТ. Завдяки цьому, для реалізації методу не потрібно прово-

дити попередній пошук та підбір терапевтичних частот, оскільки спектр 

генерованого сигналу, вже містить резонансні частоти, які, на думку за-

сновників цього напрямку, збігаються з індивідуальними терапевтичними 

частотами пацієнта [1].  

Метод реалізується за допомогою застосування радіоелектронних 

пристроїв, які формують широкосмугове електромагнітне випромінювання 

наднизької інтенсивності з величиною спектральної щільності потужності 

~ 10
-25

...10
-19  

Вт/см
2
∙Гц на частотах 60 ... 70 ГГц [2]. 

Оскільки апаратна реєстрація спектральної щільності потужності ви-

промінювання ~ 10
-25

...10
-19

 Вт/см
2
∙Гц має суттєві технічні проблеми, у цій 

роботі, в якості біологічного індикатора на вплив використана реєстрація 

електрофізичних характеристик біологічно активних точок (БАТ) шкірного 

покриву людини. Також, зауважимо, що апертура діелектричної антени 

випромінювача пристрою порівняна з діаметрами активної зони БАТ (1 ... 

6 мм). 

Для вимірювання електрофізичних характеристик БАТ раціонально 

використовувати пристрої для електропунктурної діагностики за методом 

Фолля [3]. Цим вимогам відповідає прилад «Прогноз», який має умовну 

шкалу відліку електричного опору на постійному струмі (100 одиниць – 

режим короткого замикання електродів, 0 одиниць – розрив вимірювальної 

ланцюга). У медичній практиці показання приладу близько 50 одиниць, 

вважаються нормою, а рекомендований час вимірювання 4 ... 7 с. 

Для проведення експериментальних досліджень була обрана група 

БАТ з 18 точок, розташованих на правій і лівій руках [4]. Вибір саме цієї 

групи точок обумовлений легкістю доступу при проведенні досліджень та 

діагностичною значимістю. Діагностична приналежність точок наступна: 
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1. Нижні дихальні шляхи; 2. Товстий кишечник; 3. Центральна і перифери-

чна нервова система; 4. Артеріо-венозно-лімфатична система; 5. Алергія, 

імунна система; 6. Дегенеративні зміни органів, включаючи ендокринні та 

молочну залози; 7. Ендокринна система; 8.Тонкий кишечник; 9. Серце; 10. 

Ендокард; 11. Кардіальне сплетіння; 12. Субендокардіальна мережа лімфо-

судин; 13. Аортальний клапан; 14. Артерії; 15. Лімфатичні вузли; 16. Груд-

ний відділ аорти, сплетіння грудного відділу аорти; 17. Кровообіг; 18. Че-

ревний відділ аорти, сплетіння черевного відділу аорти [4]. 

Дослідження проводилися в наступній послідовності: налагодження 

приладів, підготовка шкіри рук обстежуваного для проведення вимірю-

вань, пошук точки вимірювань за відповідними анатомічними орієнтира-

ми, вимірювання показників опору в БАТ до впливу КВЧ випромінюван-

ням, проведення контактного опромінення досліджуваної БАТ протягом 

інтервалу часу t0, вимірювання показників опору в БАТ після впливу КВЧ 

випромінюванням, проведення вимірювань в інших БАТ, відбір групи то-

чок з вираженою сенсорною реакцією. 

В експерименті брали участь два добровольця-пацієнта, у віці 23 ро-

ків, чоловічої статі, без захворювань, у стабільному фізіологічному стані. 

Тривалість дії випромінюванням наднизької інтенсивності із спектральною 

щільністю потужності 10
-25

...10
-19

 Вт/см
2
∙Гц на частотах 60 ... 70 ГГц стано-

вила 5 хвилин. Вимірювання показань БАТ після впливу випромінюванням 

проводилося через 1 хвилину. Було проведено 5 серій експериментів. 

Усереднені результати експериментів для групи точок, з найбільшою 

реакцією на вплив представлені в таблиці. 

Таблиця 1 

Номер 

БАТ 

Фізіологічна приналежність 

БАТ 

Модуль відносної 

зміни, % 

│ΔN/ S│ 

5 Алергія, імунна система 21,8 1,02 

9 Серце 20,9 0,88 

4 Артеріо-венозно-лімфатична 

система 

18,6 1,35 

14 Артерії 14,5 2,73 

7 Ендокринна система 10,5 2,2 

17 Кровообіг 8,3 0,67 

8 Тонкий кишечник 8,0 1,34 

Серед цих точок тільки для деяких БАТ абсолютна зміна істотно пере-

вищує середньоквадратичне відхилення: №14 (артерії) модуль відношення 

абсолютного зміни ΔN до середньоквадратичного відхилення S │ΔN / S│ = 

2,73; №7 (ендокринна система), │ΔN / S│ = 2,2. Саме ці точки №14 та №7 

можна віднести до об'єктів з коректною реакцією на пробну дозу опромі-

нення. 
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До перспективних точок для дослідження сенсорних реакцій, також 

можуть бути віднесені: 4. (артеріо-венозно-лімфатична система), │ΔN / S│ 

= 1,35; 8. (тонкий кишечник), │ΔN / S│ = 1,34. 

Таким чином, деякі БАТ шкірного покриву організму людини прояв-

ляють біосенсорну реакцію на дію широкосмугового електромагнітного 

випромінювання наднизької інтенсивності з величиною спектральної 

щільності потужності ~ 10
-25

...10
-19  

Вт/см
2
∙Гц на частотах 60 ... 70 ГГц, 

сформованого використаним в експериментах пристроєм. 
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Анотація 

Представлені результати експериментальних досліджень впливу широкосмугово-
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точки за технологіями інформаційно-хвильової терапії  

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, біологічно активні точки. 

Аннотация 

Представлены результаты экспериментальных исследований  воздействия широ-

кополосного электромагнитного излучения сверхнизкой интенсивности  на биологиче-

ски активные точки по технологиям информационно-волновой терапии.  

Ключевые слова: электромагнитное излучение, биологически активные точки. 

Abstract  

The experimental study results of the broadband electromagnetic radiation impact with 

ultra-low intensity on the acupressure points by the information-wave therapy technologies 

are presented. 

Keywords: electromagnetic radiation, biologically active points. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

СІМЕЙСТВА НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Рибін О. І., д.т.н., проф.; Сушко І. О. аспірант;  

Чекерис І. О.; Літвінцев С. М. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Класифікація сигналів за формою їх графоелементів знаходить широке 

застосування в сучасній радіотехніці, медицині, криміналістиці тощо [1–3]. 

Стан здоров‘я людини відображається на формі біологічних сигналів. Так, 

наприклад, робота серцево-судинної системи людини, її стан має своє ві-

дображення на формі пульсової хвилі та кардіограми.  

Існують типові форми викривлення сигналу ЕКГ – розкол R-зубця, 

випадіння QRS-комплексу, збільшення амплітуди U-зубця сигналу. Така 

зміна форми сигналу (спотворення) на ранніх стадіях захворювання може 

проявитись лише, наприклад, на одному періоді сигналу з тисячі. Зазвичай 

відмінність у формі сигналу пульсової хвилі при наявності певних патоло-

гій (на ранніх стадіях захворювання) є незначною у порівнянні до форми 

сигналу пульсової хвилі людини в здоровому стані та у стані спокою. Тому 

класифікація біологічних сигналів здорової людини (сигнал – еталон) та 

людини з певними захворюваннями (патологіями) (досліджувані сигнали), 

тобто виявлення відмінностей між ними, є задачею актуальною. 

Серед методів класифікації найбільш простими (та такими, що дають 

чисельну оцінку відстані між еталоном та досліджуваним сигналом) є ме-

тоди, в основі яких лежить нормальне дискретне ортогональне перетво-

рення [5–7]. Дискретне нормальне перетворення еталону містить в спектрі 

лише одну ненульову складову (трансформанту) 1A . Досліджуваний сигнал 

(певною мірою відмінний від еталону) має спектр, який у загальному ви-

падку має усі ненульові трансформанти (складові) iA . Ступінь подібності 

досліджуваного сигналу до еталону в цьому разі можна чисельно оцінити 

за допомогою коефіцієнта трансформант [8], який є подібним до коефіціє-

нта гармонік, обчислюваного для оцінки ступеню спотворення гармонічно-

го сигналу (еталону) 

2
1

2

i N

tr i
i

k A A




 
,

 (1)

 

де iA  — амплітуда i-ї трансформанти; N  — формат перетворення. 

Для класифікації сигналів було розглянуто нормальне ортогональне 

перетворення, що будується на основі ортогональних  другого порядку 
(2)

1W , які утворюються з відліків сигналу-еталону [  ]. В цьому разі загальне 

перетворення має вигляд  
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1 1...N k kW W W W    , (

2) 

де NW  — загальне нормальне перетворення, kW  — нормальне перетво-

рення сигналу на k -ому кроці при форматі сигналу 2k
. 

В роботі запропоновано використання нормальних перетворень, що 

будуються на основі ортогональних матриць четвертого (4)
1W  та восьмого 

(8)
1W порядків (3), що дозволяє в декілька разів скоротити час створення 

класифікатора у порівнянні до нормального перетворення (2). 
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де ix  — і-ий відлік еталонного сигналу. 

Було проведено комп‘ютерне 

моделювання знаходження спектрів 

за допомогою нормальних перетво-

рень з матрицями (2)
1W  та (8)

1W  в ос-

нові. В якості еталонного сигналу бу-

ло обрано апроксимовану функцію 

ЕКГ сигналу з 32 дискретних відліків 

(рис. 1), в якості досліджуваного сиг-

налу обрано ЕКГ сигнал зі спотворе-

ною формою сигналу (амплітуда R-

зубця зменшена на 10%).  

Спектри досліджуваних сигналів, 

як і очікувалось, мають додаткові ненульові трансформанти малої амплі-

туди (5 -10% від 1A ). 

Коефіцієнт трансформант,обчислений для спектрів обох перетворень, 

як і очікувалось, виявився однаковим та рівним 0.0522trk  . 

 
Рисунок 1. Апроксимована функція ЕКГ 

сигналу. 
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Отже, існує сімейство ортогональних нормальних перетворень, що до-

зволяють класифікувати сигнали. 

Переваги та недоліки кожного з перетворень можна оцінити в процесі 

класифікації, що буде зроблено в подальших роботах. 
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Анотація 

Запропоновано сімейство нормальних ортогональних перетворень для класифіка-

ції сигналів. Представлені результати класифікації сигналів за допомогою нормальних 

перетворень, що мають в основі ортогональні матриці другого та восьмого порядків. 

Ключові слова: класифікація, трансформанта, ортогональне перетворення. 

Аннотация 

Предложено семейство нормальных ортогональных преобразований для класси-

фикации сигналов. Представлены результаты классификации сигналов с помощью 

нормальных преобразований, в основе которых лежат ортогональные матрицы второго 

и восьмого порядков. 

Ключевые слова: классификация, трансформанта, ортогональное преобразование. 

Abstract 

The class of normal orthogonal transformations for signal classification is proposed. The 

results of signal classification using normal transformations with orthogonal eighth-order and 

second-order matrices are presented. 

Keywords: classification, transform, orthogonal transformation.   
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОПРОМІНЕННЯ 

СВІТЛОМ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ, 

ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР 

Бачинський М. В., к.т.н., доц. 

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 

м. Тернопіль, Україна 

Для профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та наукових 

досліджень з метою досягнення сподіваного, потрібного ефекту на орга-

нізм, його системи, органи тощо використовується зовнішній вплив меха-

нічної, електричної, теплової природи. Все більше виокремлюються енер-

гетичний та інформаційний аспекти такого впливу — за рівнем його енер-

гії. При цьому відсутність деструктивних змін у відповідному біооб‘єкті 

організму (його нагрівання, зміна структури характерної для виконання 

його типової функції тощо) є характеристичною для так званої інформа-

ційної, квантової, резонансної медицини [1-3]. 

У медичній практиці для досягнення інформаційного впливу знахо-

дить своє застосування опромінення електромагнітними хвилями. Але за-

садничий (інформаційний) аспект його практично не носить системного 

характеру (у сенсі теорії систем). Засоби технічного забезпечення і медич-

ного застосування не мають спільної теоретичної і прикладної бази. На-

приклад, рівень інтенсивності опромінення радіохвилями та світлом тра-

диційно означуються різними метрологічними нормами (радіометрії та фо-

тометрії), прикладний аспект (мета) методів визначення числових значень 

цих рівнів у медичних процедурах також різні. Для процедур діагностики і 

терапії (зокрема, й опосередкованих), під час яких використовуються низь-

коінтенсивні радіовипромінювання з діапазону (30–300) ГГц (мм-хвилі), є 

інтегральна потужність 10
-12

 Вт‧см-2
 = 10

-8
 Вт‧м-2

 [3]. Дослідженнями реа-

кції біооб‘єкту (сітківки ока) на опромінення світлом (7.5×10
14
–4×10

14
) Гц, 

(390–750) нм, встановлено чутливість до квантового рівня енергії цього 

опромінення — порогова чутливість сітківки ока складає величину енергії 

властивої приблизно сотні фотонів [4]. Виникає низка запитань системного 

характеру, зокрема, стосовно порівняння фізіологічних ефектів від рівня 

інтенсивності впливів означених і визначених різними метрологічними но-

рмами. Відповіді на ці запитання можливо дати при наявності спільної 

концептуальної основи для розроблення апаратного та метрологічного за-

безпечення.  

Зниження інтенсивності енергії опромінення при інформаційному ас-

пекті його використання спричиняє «зсув» концептуальних засад форму-

лювання задач дизайну (комп‘ютерного розроблення) технічних засобів 

опромінення світлом у бік хвилевих та квантових концепцій [5, 6]. Ефекти-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
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вними за критерієм складності керування інтенсивністю є напівпровідни-

кові джерела випромінювання [6], які найбільше розвиваються для галузі 

світлотехніки. Але, для низьких і наднизьких рівнів інтенсивності випро-

мінювання вони не призначені і досліджуються у напрямі підвищення ефе-

ктивності перетворення електроенергії у енергію випромінювання. Випро-

мінювання світла його джерелом, поширення від джерела до біооб‘єкту 

через середовище та взаємодію з цим середовищем і опромінення опису-

ються математичними виразами фізики (електродинаміки — теорії елект-

ромагнітного поля та квантової механіки). При цьому вирізняють задачі 

геометричної оптики, хвилевої оптики (резонансні) та квантової механіки. 

У методиках медичних досліджень та клінічних процедур використовують 

дескриптивні представлення параметрів опромінення. При проектуванні, 

метрологічному забезпеченні засобів опромінення використовують енерге-

тичні міри для представлення і визначення параметрів. При цьому метро-

логічне та експлуатаційне забезпечення контролю параметрів не надає ме-

тодики та засобів для виконання вимірювань хвилевих та квантових вели-

чин. В Україні розвивається метрологія низькоінтенсивних випроміню-

вань [7], проте, застосування такої медтехніки досліджено недостатньо, зо-

крема, як можливість та необхідність її застосування. Це постає значною 

проблемою для забезпечення досліджень та інших аспектів медичної дія-

льності відповідною апаратурою. Ці, та інші [7, 8] факти спричиняють по-

требу у розвитку теоретичних засад побудови та радіометрії техніки опро-

мінювання світлом низької інтенсивності.  

Оцінка верхньої границі діапазону низької інтенсивності опромінення 

визначають такі факти. Для низькоінтенсивної терапії світлом використо-

вують опромінення з інтенсивністю енергії порядку 10
-3

 Дж‧см-2 
[2]. Для 

діагностичних процедур спалахом світла (в офтальмології, електроретино-

графія, джерело типу GRASS PS-22) використовують інтенсивність опромі-

нення з діапазону (0.03-30) кд‧м-2‧сек, джерело опромінювання знаходить-
ся на віддалі    1 м [9]. Оскільки сила світла Іv, в канделах, з врахуванням 

спектральних та просторових характеристик джерела світла, набирає зна-

чень  ddIIv  


 ),(002.693 , де I(λ, θ) — спектрально-просторова інте-

нсивність випромінювання у ватах на стерадіан (Вт/ср), Θ — тілесний кут, 

Λ — спектральний діапазон, то, для монохроматичного джерела в тілесно-

му куті 1 ср, І = Iv/683.002 Вт, що дає змогу оцінити порядок інтегральної 

потужності як 10
-5

 Вт‧м-2
. З використанням імпульсного (зі шпаруватістю 

0.05 при періоді 40 мс) живлення світлодіода LG 3369 Е1 (OSRAM) Opto 

Semiconductors ), Iv = (0.71- 0.90) мкд, отримано інтегральну потужність 

порядку 10
-7

 Вт‧м-2
 [5]. 

При забезпеченні подальшого зниження інтенсивності опромінення 

потрібно використати квантово-електродинамічну концепцію його пред-



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

222 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

ставлення в енергетичних метрологічних нормах для системного поєднан-

ня низки науково-прикладних задач розроблення апаратно-програмних за-

собів. На базі теоретично-прикладних результатів необхідно вирішити 

проблему побудови низькоінтенсивних, з нормованими параметрами напі-

впровідникових джерел випромінювання та їх метрологічного забезпечен-

ня. Результати опромінення знайдуть тоді системне пояснення у біомедич-

них застосуваннях. 
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Анотація 

Наведено аналіз стану та тенденції розвитку джерел опромінення світлом в меди-

чній галузі. Обґрунтовано нову концепцію теоретичних основ їх удосконалення та по-

будови. Встановлено необхідність системного використання результатів квантово-

хвилевого моделювання джерел опромінення на етапах їх побудови і експлуатації. 

Отримано попередню оцінку діапазону енергетичних параметрів опромінення. 

Ключові слова: джерело світла, опромінення, низька інтенсивність, медицина  

Аннотация 

Представлено анализ и тенденции развития источников облучения светом в меди-

цинской области. Обоснована новая концепция их усовершенствования и разработки. 

Установлено необходимость системного использования результатов квантово-

волнового моделирования источников облучения на этапах их построения и эксплуата-

ции. Получена оценка диапазона энергетических параметров облучения. 

Ключевые слова: источник света, облучения, низкая интенсивность, медицина 

Abstract  

The analysis of the status and trends of exposure light sources in the medical field is 

presented. New concept of theoretical bases of their improvement and construction is ground-

ed. The need for system-define use of the quantum-wave modeling results of radiation sources 

at the stages of their construction and operation is established. Preliminary assessment of the 

radiation energy parameters range is received. 

Key words: light source, radiation, low intensity, medicine. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІЛЬБЕРТА ПРИ 

СИМЕТРИЗАЦІЇ АНСАМБЛЮ ВИБІРОК БІОСИГНАЛУ ДЛЯ 

СТАТИСТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИК 

Цуприк Г. Б. 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,  

м. Тернопіль, Україна 

При контролі, діагностиці функціонального стану, керуванні функція-

ми біооб‘єкту тощо знаходять все більшого використання методи його ак-

тивних електрофізіологічних досліджень. При цьому біооб‘єкт зазнає тес-

тового подразнення, а відгук на це подразнення використовується за носій 

інформації (біосигнал) про стан біооб‘єкту. Ефективним тоді є викорис-

тання низькоінтенсивного подразнення біооб‘єкту (з інформаційним впли-

вом на біооб‘єкт) [1, 2]. Оскільки відношення потужності відгуку біо-

об‘єкту до потужності шумів тоді значно знижується [3], зростає значення 

початкової (прихованої, латентної) частина відгуку [4], яке стохастично 

змінюється при кожному подразненні, то виникає необхідність забезпе-

чення когерентності відгуків для оцінювання його статистик. 

В медичній практиці частіше використовуються морфологічні пара-

метри біосигналів [5]. Суттєві вимоги до швидкості оцінювання їх пара-

метрів та достовірності отриманих оцінок викликають необхідність авто-

матизації оцінювання. Крім цього, якість біомедичного дослідження (його 

ефективність) потребують високої роздільної здатності, точності. Досяг-

нення їх супроводжується потребою врахування стохастичності, нестаціо-

нарності поведінки виміряних траєкторій вибірок біосигналу та спеціаль-

ного їх попереднього опрацювання перед оцінюванням статистик.  

Типовою процедурою оцінювання є усереднення (когерентна фільтра-

ція, оцінювання моменту першого порядку функції розподілу імовірності 

значень траєкторії біосигналу) [5]. Тому природна нестаціонарність біо-

сигналів вимагає спеціального забезпечення когерентності відгуків в ан-

самблі для підвищення якості оцінювання та достовірності отриманої   

оцінки. З оглядом на такий стан проблеми вибрано рішення задачу автома-

тизації синхронізації вибірок біосигналу в ансамблі розв‘язувати шляхом 

попередньої обробки ансамблю. 

Встановлено комп‘ютерним моделюванням ансамблю типових відгу-

ків біооб‘єкту (коливного, зашумленогого, зі заспокоєнням, характеру) 

)()()()/2sin()exp()( )) ddddddk mTnmTsmTnmTmTmTx  , 

прихованого на початку: 
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де Td — період дискретизації,   — кількість відліків на період коливань, 

n(mTd) та lk(mTd) — різні нормальні дискретні процеси, k=1, 2, 3, … K — 

індекс відгуку в ансамблі, що оцінювання математичного сподівання ан-

самблю некогерентних вибірок властиве більше середньоквадратичне від-

хилення ніж для ансамблю, в якому попередньо забезпечено їх когерент-

ність (за відомими значеннями lk), причому, збільшення кількості К вибі-

рок не ефективне для покращення цієї оцінки.  

Для автоматизованого забезпечення когерентності вибірок використа-

но метод, базований на концептуальній підставі — симетрії ансамблю від-

носно площини, яка розділяє його на два рівних за кількість вибірок ан-

самблі [6].  

Для автоматизованої симетризації ансамблю відгуків використано їх 

зсуви шляхом їх реєстрації, починаючи з моменту закінчення латентного 

часу lk. Останній визначався, (а) — за значенням відгуку, яке перевищило 

пороговий рівень, що залежав від статистик шуму n(mTd). Отримано серед-

ньоквадратичне відхилення математичного сподівання ансамблю з попе-

редньо забезпеченою когерентністю вибірок за значеннями lk, визначеними 

за моментом перевищення рівня суми математичного сподівання та мак-

симального значення середньоквадратичного відхилення шуму n(mTd),    

наближене до середньоквадратичного відхилення матсподівання ансамб-

лю, в якому попередньо забезпечено когерентність вибірок за відомими 

значеннями lk). 

Для подальшого підвищення якості синхронізації вибірок в ансамблі 

біосигналів виявилося, що необхідно удосконалити оцінювання lk. В силу 

вузькосмуговості відгуку та властивостей перетворення Гільберта [7] з ці-

єю метою використано (б) — попереднє представлення ансамблю цим пе-

ретворенням. Пошук значень lk виконувався тоді за математичним споді-

ванням амплітудних або фазових характеристик [8].  

Результати комп‘ютерного моделювання статистичних випробувань за 

критерієм Неймана-Пірсона некогерентного (0-гіпотеза) та когерентних (за 

дослідженими методами забезпечення когерентності) ансамблів хk(mTd) (де 

К = 64, М = 256, α = 0.02, μ =128, шум n(mTd)  з матсподіванням Mn = 0 та 

дисперсією Dn = 0.1, матсподівання Ml = 20, дисперсія Dl = 5) отримано 

графіки залежності ймовірності Pd достовірної оцінки значень матсподі-

вання Mx ансамблю від значень середнього 

середньоквадратичного відхилення (с.с.в.) 

їх при ймовірностях Pf = 0.001, 0.01, 0.1 ві-

дхилення оцінки. У таблиці наведено ймо-

вірності Pd для значення с.с.в. = 0.26 та Pf = 

0.01.  

Отже, отримано можливість подальших досліджень результатів забез-

печення когерентності вибірок біосигналу в ансамблі як наведеними, так й 

іншими методами. 

Ансамбль відгуків: Pd 

некогерентих, 0.8112     

когерентних — (а), 0.8204    

Когерентних — (б). 0.8248    
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Анотація 

Досліджено способи забезпечення когерентності відгуків біооб‘єкту на подраз-

нення у їх генеральній сукупності (ансамблі). Наведено результат комп‘ютерного мо-

делювання статистичних випробувань. Виявлено підвищення якості оцінювання мате-

матичного сподівання відгуку при використанні перетворення Гільберта ансамблю від-

гуків. Результати досліджень використано для автоматизації інформаційно-аналітичних 

систем активних досліджень біооб‘єктів. 

Ключові слова: біооб‘єкт, подразнення, відгук, перетворення Гільберта, когерент-

на обробка, якість оцінки. 

Аннотация 

Исследованы способы обеспечения когерентности откликов биообъекта на его ра-

здражение в их генеральной совокупности (ансамбле). Представлены результаты ком-

пьютерного моделирования статистических испытаний. Обнаружено повышение качес-

тва оценивания математического ожидания отклика при использовании преобразования 

Гильберта ансамбля откликов. Результаты исследований использованы для автоматиза-

ции информационно-аналитических систем активных исследований биообъектов. 

Ключевые слова: биообъект, раздражение, отклик, преобразование Гильберта, ко-

герентная обработка, качество оценки. 

Abstract  

Ways for ensure the coherences of the responses after the excitations of biological 

object in their general sample (in the ensemble) were explored. The results of computer 

simulation of statistical test were obtained. The quality improvement of the mathematical 

expectation estimation of ensemble of responses after Hilbert transform is detected. The 

results are used to automate the information-analytical systems of active research of 

biological objects. 

Keywords: biological object, excitation, response, Hilbert transform, coherences, 

processing, quality, estimate.  
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БЛОК-СХЕМА УДОСКОНАЛЕНОЇ СИСТЕМИ ТРИВАЛОГО 

МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ЛЮДИНИ 

Щербина Д. А., аспірант; Яворська Є. Б., к.т.н., доц.  

Тернопільський національний технічний університет,  

м. Тернопіль, Україна 

Цукровий діабет (ЦД) є великою проблемою сьогодення, оскільки кі-

лькість хворих зростає з кожним роком у всьому світі. За даними міжнаро-

дної федерації діабету [1] кількість хворих до 2030 року буде становити 

592млн., що дає підстави говорити про глобальну епідемію. У 90-95% хво-

рих діагностують ЦД 2 типу, основою розвитку якого є генетична зумов-

леність, ожиріння, малорухливий спосіб життя. Станом на 1 січня 2014 р. в 

Україні зареєстровано 1 380 047 хворих на цукровий діабет (2,9 відсотка 

чисельності населення) [2]. Проте кількість людей з недіагностованою па-

тологією перевищує цей показник у 3–4 рази [2]. Для лікування та контро-

лю хвороби розроблено велику кількість приладів для вимірювання рівня 

глюкози.  

Важливим питанням при діагностиці ЦД є самоконтроль рівня цукру в 

крові (глікемії). Діабет відноситься до невиліковних хронічних захворю-

вань, проте, його необхідно контролювати, щодня спостерігаючи рівні цу-

кру (глюкози) в крові, за допомогою індивідуальних глюкометрів [3], що 

надто важливе для попередження розвитку ускладнень захворювання.  

Виходячи із порівняльної характеристики [4] існуючих методів та 

приладів,  найефективнішими для контролю глікемії є системи тривалого 

моніторингу рівня глюкози. Однією із них є система тривалого моніторин-

гу рівня глюкози в крові Guardian REAL-Time [5], яка уможливлює ефекти-

вно проконтролювати глікемію та досить точно відкоригувати інсуліноте-

рапію. Проте, жодна з існуючих систем не передбачає можливості викори-

стання без сторонньої допомоги, особливо це стосується людей похилого 

віку та людей з вадами зору. 

Тому, актуальним та важливим завданням є удосконалення існуючої 

системи тривалого моніторингу рівня глюкози, а саме автоматизація обра-

хунку необхідної кількості інсуліну та автоматичне виставлення дози на 

ручці-шприцу, щоб уможливити використання приладу людьми з вадами  

зору. Для подальшого удосконалення необхідно розробити блок-схему 

приладу. 

Тривалий моніторинг забезпечує детальну інформацію про характер і 

тенденції зміни рівня глюкози, і обіцяє стати одним із значних досягнень в 

контролі діабету.  

Система Guardian REAL-Time складається з таких основних компонен-

тів [6]: монітор системи Guardian REAL-Time; передавач Medtronic 
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MiniLink; сенсор Medtronic MiniLink; пристрій для встановлення сенсора 

Sen-Serter. 

Для спрощення використання системи встановлено зв'язок приладу та 

ручки-шприца. Прилад, відслідковуючи рівень глюкози, автоматично за 

допомогою розробленого алгоритму, визначає потрібну дозу інсуліну. При 

ввімкненні ручки-шприца з монітору передається інформація про дозу за 

допомогою передавача ручці-шприцу, де мікропроцесор опрацьовує дані 

та встановлює потрібну дозу. Пацієнту залишається тільки натиснути кно-

пку для введення інсуліну. 

Зв'язок приладу та ручки-шприца можна представити у вигляді блок-

схеми (див. рис. 1): 

 
Рисунок 1. Блок-схема системи тривалого моніторингу глюкози в крові людини та руч-

ки-шприца (Блоки монітору: батарейка (1), мікропроцесор монітору (2), приймач та пе-

редавач (3), екран (4), блок управління (5). Блоки підшкірного сенсора: передавач (6), 

батарейка (7), мікропроцесор сенсора (8), електрод (9). Блоки ручки-шприца: батарейка 

(10), мікропроцесор ручки-шприца (11), екран (12), приймач (13), двигун (14),  

динамік (15), дозатор (16)). 

В роботі дані блоки працюють наступним чином: дані з передавача 

монітора отримує приймач ручки-шприца, та передає їх блоку мікропроце-

сора. Той в свою чергу передає дані для візуалізації екрану та динаміку для 

озвучення виставленої дози. Також блок мікропроцесора приводить в дію 

двигун, який виставляє дозатором дозу інсуліну. 

Отримана удосконалена система може використовуватись особами рі-

зної вікової категорії, особливо це стосується людей з вадами зору, оскіль-

ки використовується автоматизований обрахунок необхідної кількості ін-

суліну. Удосконалений прилад буде дуже зручним у користуванні, не буде 
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потребувати додаткових затрат на розхідні матеріали, та спеціальних нави-

чок. За допомогою цього приладу, можна якнайточніше відкоригувати ін-

сулінотерапію та слідкувати за зміною рівня глюкози протягом тривалого 

часу.  
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Анотація 

Розроблено блок-схему удосконаленої системи тривалого моніторингу рівня глю-

кози Guardian Real-Time. Описано роботу блоків та зв‘язків між ними. Отримана блок-

схема дозволить автоматизувати обрахунок та введення необхідної кількості інсуліну, 

що в свою чергу дозволить значного спростити інсулінотерапію.  

Ключові слова: цукровий діабет, блок-схема, тривалий моніторинг. 

Аннотация 

Разработано блок-схему усовершенствованной системы длительного мониторинга 

уровня глюкозы Guardian Real-Time. Описана работа блоков и связей между ними. По-

лученная блок-схема позволит автоматизировать расчет и ввод необходимого количес-

тва инсулина, что в свою очередь позволит значительно упростить инсулинотерапию. 

Ключевые слова: сахарный диабет, блок-схема, длительный мониторинг.  

Abstract 

Block-diagram of the improved system for continuous glucose monitoring Guardian 

Real-Time is designed. The blocks work and connections between them are describes. The 

received block diagram will automate the calculation and enter the required amount of insulin, 

which in turn will significantly simplify insulin therapy. 

Keywords: diabetes, block diagram, continuous monitoring. 
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МОДЕЛІ ДВОЯМНОЇ СТРУКТУРИ 

Водолазька М. В., аспірант; Нелін Є. А., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Двоямна квантово-механічна структура (ДЯС) широко використовується 

для моделювання систем з двома станами, до яких відносяться молекули 

ряду речовин, стани електронів, фотонів та інших елементарних части-

нок [1]. В зв‘язку з бурхливим розвитком квантової інформатики ДЯС при-

вертає особливу увагу, оскільки її нижній і верхній стани аналогічні зна-

ченням «0» і «1» біта в класичній інформатиці. 

У доповіді запропоновано моделі ДЯС на основі імпедансних  

-неоднорідностей [2]. На відміну від традиційних методів вирішення задач 

квантової механіки модель імпедансних δ-неоднорідностей дозволяє отрима-

ти аналітичні рішення та дослідити важливі особливості характеристик стру-

ктур. Для спрощення перетворень всі імпеданси нормовано зі збереженням 

характеру імпедансу в дисперсивному і реактивному середовищах. 

На рис. 1 приведено дві моделі ДЯС на основі імпедансних -неодно-

рідностей. Знайдемо вхідний імпеданс моделі ДЯС на рис. 1, а. Вхідні ім-

педанси Z і δZ визначаються формулами 

δ

i

1 i

Z g
Z

Zg





, δ δ 2iηZ Z  , 

де tgg k b , штрих відповідає середовищу, 

до імпедансу якого виконано нормування; 

( ) /Z E V m Em  , / 2 /m E   , 

α ― константа, що визначає ефективність 

бар‘єра і дорівнює його «площі»: aV a  , 

Va і a ― висота і товщина бар‘єра (індекс 

«a» відповідає бар‘єру); для -бар‘єра 

aV   і 0a . 

Вхідний імпеданс ДЯС дорівнює 
2

δ
2

δ

i (1+2η )+2i(η )
.

1 i 1+2η 2i (1 η )
i

Z g Z g g g
Z

Z g g g Zg g

  
 

   
(1) 

Власним значенням ДЯС відповідає 

умова узгодження імпедансів. На лівій межі 

потенціальної ями ця умова має вигляд: 

                       i cZ Z  .                      (2) 

Знак «» обумовлений комплексною спря-

женістю імпедансів Zс в прямому і зворотному напрямках. 

В результаті підстановки (2) в (1) для власних значень ДЯС отримаємо 

 Рисунок 1. Моделі ДЯС: а ―  

-бар‘єр в потенціальній ямі, b ― 

відстань між -бар‘єром і стінкою 

ями, індекс «c» відповідає зовніш-

ньому середовищу на вході ДЯС, 1 

і Z ― нормовані імпеданси, Z і 

Z  ― вхідні імпеданси на правій і 

лівій межі -бар‘єра; б ― дві  

-ями, b ― відстань між -ямами, 

i ― нормований імпеданс (норму-

вання виконано до модуля імпеда-

нсу зовнішнього середовища на 

виході ДЯС, 0E  ), Z і Z  ― 

вхідні імпеданси правої -ями і на 

правій межі лівої -ями. 
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  ( i) (1 2 ) i(2 ) ( i)( i ) 0c cZg Z g g Z g Z g         . (3) 

Якщо зовнішні середовища на вході і виході ДЯС однакові, то cZ Z  і 

(3) прийме вигляд  ( ) (1 ) ( ) 0Zg i Z g i g     . У цьому випадку власні 

значення ДЯС визначаються формулами 

 
I

1

Z
g

Z





,      II

1
g

Z
  .  (4) 

Формула для IIg  відповідає парним за номером власним значенням по-

тенціальної ями без -бар‘єра. При цих значеннях -бар‘єр не впливає, оскі-

льки хвильові функції непарні з нулем посередині ями. Якщо cV V  , то 

Z   і з (4) отримаємо відомі результати: 1
Ig    і II 0g  . 

На рис. 2 власні значення ДЯС 

визначають абсциси точок перетину 

залежностей 1 з залежностями 2 і 3. 

Ці значення співпадають з (3) і (4). 

Штриховими лініями на рис. 2 пока-

зано залежності вхідного імпедансу 

ДЯС зі скінченним бар'єром, що ілю-

струють відповідність характеристи-

кам -моделі; параметри бар‘єра: 

Va=1,5 еВ, a=0,1 нм. 

Розглянемо ДЯС на основі -ям 

(рис. 1, б). У цьому випадку 

δ i(1 2η)Z   , η / 2 /m E  , 

ig h , th( )h k b  і 

4 ( 1)
i 1

1+ (1 2 )
i

h
Z

h

   
    

.        (5) 

На рис. 3 наведено залежності вхідного імпедансу ДЯС згідно (5). Власні 

значення ДЯС визначають абсциси точок перетину залежностей і горизонта-

льних ліній, що відповідають, згідно (2), / icZ . На рис. 3 показано такі точ-

ки для 2icZ   ( 00,25cm m ). 

Після перетворень для власних значень ДЯС одержимо 

 
1 2( 1)

exp( 2 ) 1 1 .
2 1 c

k b
Z

 
    

   
  (6) 

При 1cZ   маємо 1exp( ) 1k b     . 

Рис. 4 ілюструє перехід власних значень ДЯС до власного значення по-

тенціальної ями. Залежності 1 і 2 відповідають (6). Залежності 3 для ДЯС зі 

скінченними ямами добре узгоджуються з залежностями її -моделі 1. 

 

Рисунок 2. Залежності вхідного імпедан-

су ДЯС (1) і імпедансу зовнішнього сере-

довища (2, 3). V=0,15еВ, b=1,5 нм, 

α=0,15 еВ.нм, 
0m m m  , де m0 ― маса 

електрона; Vc=0,2еВ, 04cm m  (2); Vc=V, 

0cm m  (3). 
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Застосування моделі імпедансних δ-неоднорідностей при моделюванні 

ДЯС суттєво спрощує аналіз та дозволяє отримати аналітичні вирази для ха-

рактеристик таких структур. В результаті аналізу особливостей вхідних ім-

педансних характеристик встановлено імпедансні умови для власних зна-

чень ДЯС, розміщеної між середовищами з різними імпедансами. 
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Анотація 

Запропоновано імпедансні моделі двоямних структур на основі імпедансних  

δ-неоднорідностей. Отримано аналітичні вирази для вхідного імпедансу і власних зна-

чень двоямних структур. Приведено та проаналізовано залежності вхідного імпедансу. 

Ключові слова: двоямна структура, імпедансна δ-неоднорідність, вхідний імпе-

данс. 

Аннотация 

Предложены импедансные модели двухъямных структур на основе импедансных  

δ-неоднородностей. Получены аналитические выражения для входного импеданса и 

собственных значений двухъямных структур. Приведены и проанализированы зависи-

мости входного импеданса. 

Ключевые слова: двухъямная структура, импедансная δ-неоднородность, входной им-

педанс. 

Abstract 

Impedance models of double well structures based on δ-inhomogeneities are developed. 

The analytical expressions for input impedance and eigenvalues of double well structures are 

received. Dependences of input impedance are presented and analyzed. 

Keywords: double well structure, impedance δ-inhomogeneity, input impedance. 

  

Рисунок 3. Залежності вхідного імпеда-

нсу ДЯС. b=1 нм, α=0,1 еВ.нм, 

0m m m  . 

Рисунок 4. Залежності власних значень ДЯС. 

α=0,1 еВ.нм; 
0m m m  . 

0cm m , (1); 

00,25cm m  (2); Va =1 еВ, a=0,1 нм (3). 
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛАЗМОНОГО  

СЕНСОРУ ВОДНЮ 

Горбенко О. А.; Кузьмичєв А. І., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

У зв‘язку з вичерпністю корисних копалин і важкою екологічною си-

туацією у світі водень стає все більш і більш важливим видом палива. Все 

більше зростає його застосування в енергетиці, транспорті та ракетно-

космічній техніці, але необхідний контроль концентрації водню для вияв-

лення витоків і запобігання пожеж і вибухів, тож необхідне детектування 

малих концентрацій газу. 

Метод оптичного детектування представляє особливий інтерес, оскі-

льки виключає ризик вибуху. Він в порівнянні з іншими методами є найбе-

зпечнішим і дозволяє охопити більші території, тому є таким бажаним для 

застосування в енергетиці, на космодромах і автомобілях [1]. Більші перс-

пективи мають сенсори на основі поверхневого плазмового резонансу, ко-

трі мають високу чутливість і реагують на слідові концентрації водню [1]. 

Поверхневий плазмоний резонанс – це резонанс електромагнітних коли-

вань електронів в зоні провідності металу, в нашому випадку паладію. 

Принцип дії сенсору: на оптоволокно (тобто на підкладку) наноситься 

тонка плівка паладію; при взаємодії водню з паладієм формується гідрид 

паладію, що призводить до розширення металевих частин гратки і оптово-

локна; це призводить до зміни ефективної довжини оптичного шляху у во-

локні відповідно змінам концентрації водню [2]. В даній роботі виконані 

розрахунки взаємодії електромагнітної хвилі з плазмоно-дифракційною 

граткою з паладію. Розрахунки основані на моделі елементарної комірки 

гратки. Періодичність описується завдяки граничній умові Флоке. Процес 

моделюється в середовищі Comsol Multiphysics 4.2.a.  

На рис. 1 показаний фраг-

мент дифракційної гратки, який 

складається з нанодротів пала-

дію на діелектричній підкладці з 

коефіцієнтом заломлення n
. 

Відстань між дротами (постійна 

гратки) – d . Лінійно поляризо-

вана хвиля поширюється в сере-

довищі з коефіцієнтом залом-

лення n  і падає на гратку під 

кутом   в площині перпендику-

лярній гратці. 

Критерієм для позитивної інтерференції є те, що різниця в оптичній 

 

Рис. 1. Модель дифракційної гратки 
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довжині двох шляхів рівна цілому числу довжин хвиль у вакуумі: модель 

покриває тільки перший порядок дифракції. При розрахунках задається 

1n   (повітря), 1,2n   (діелектрик), 400d   нм. Враховуючи довільність 

кутів падіння на площу гратки, маємо нижню границю на довжину хвилі в 

вакуумі (
0 ) 400 нм. При розрахунках задається 

0 445   нм. 

Перший дифракційний порядок гратки залежить від поляризації па-

даючої хвилі. Через це розрахунки відбувались для поперечної електричної 

(ПЕ) та поперечної магнітної (ПМ) хвиль. Кут падіння у цих випадках 

складав від 0 до / 2  з кроком / 40 . На рис. 2 та рис. 3 показане нормо-

ване електричне поле для ПЕ та ПМ хвиль, відповідно. 

  

Рис. 2. Нормоване електричне поле для ПЕ 

хвилі з кутом падіння / 5  

Рис. 3. Нормоване електричне поле для 

ПМ хвилі з кутом падіння / 5  

  

Рис. 4. Коефіцієнт проходження та відбиття 

для ПЕ хвилі 

Рис. 5. Коефіцієнт проходження та відбиття 

для ПМ хвилі 
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На рис. 4 та рис. 5 підраховані коефіцієнти проходження хвиль (T ) 

через гратку і відбиття від неї (R ). 
0R  – коефіцієнт дзеркального відбиття, 

він постійно зростає в залежності від кута падіння. 
0T  –  коефіцієнти пов-

ного проходження, відповідно, зменшується. Перший позитивний порядок 

дифракції існує лише у вигляді пучка (
1T ) для майже перпендикулярного 

падіння. Відбитий перший позитивний порядок (
1R ) залежить від довжини 

хвилі, або від постійної гратки. Одразу помітимо, що сума усіх коефіцієн-

тів менше ніж 1. Це обумовлюється тим, що мають місце втрати в провід-

нику. Це більш наглядно видно для ПМ хвилі (рис. 5), майже половина 

хвилі поглинута дротом. Іншою важливою особливістю ПМ хвилі є те, що 

цей випадок має дуже маленьке дзеркальне відбиття (
0R ). 

Таким чином, за допомогою даної моделі було розраховано коефіцієн-

ти проходження та відбиття для заломлених та відбитих променів, а також 

перший дифракційний порядок для ПЕ і ПМ хвиль. Подібні розрахунки 

дозволяють зв‘язати вказані характеристики взаємодії світла з величиною 

постійної гратки з паладію, тобто з концентрацією водню навколо гратки. 
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Анотація 

За допомогою моделі плазмоно-дифракційної гратки з паладію розраховано кое-

фіцієнти проходження та відбиття для заломлених і відбитих світлових променів в за-

лежності від величині постійної гратки, яка змінюється при зміні концентрації водню.  

Ключові слова: плазмоний сенсор водню, дифракція, заломлення, відбиття, пос-

тійна гратки. 

Аннотация 

С помощью модели плазмонно-дифракционной решетки из палладия рассчитано 

коэффициенты прохождения и отражения для заломленных и отраженных световых 

лучей в зависимости от величины постоянной решетки, которая изменяется при изме-

нении концентрации водорода.   

Ключевые слова: плазмонный сенсор водорода, преломление, отражение, посто-

янная решетки. 

Abstract  

Based on the model of plasmon-diffraction palladium grating, there was calculated the 

transmission and reflection coefficient for refracted and reflected light rays, depending on the 

size of the grating constant, which was changed with the hydrogen concentration. 

Keywords: plasmon hydrogen sensor, diffraction, refraction, reflection, the grating 

constant. 
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НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ ЄМНІСНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ОСНОВІ 

НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ 

Дружинін А. О., д.т.н., проф.; Островський І. П., д.т.н., доц.; 

Ховерко Ю. М., к.т.н., с.н.с.; Корецький Р. М. 

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

Ниткоподібні кристали (НК) на основі кремнію, завдяки своїм 

унікальним розмірам, формі й властивостям, останнім часом усе більш ши-

роко застосовуються в науці і техніці. Оскільки вони є майже ідеальні мо-

дельні об‘єкти для фізичних досліджень, оскільки дають змогу в широких 

межах змінювати досконалість структури і в такий спосіб моделювати різні 

умови для перевірки та уточнення існуючих уявлень і отримання нових да-

них про фізичну природу багатьох процесів, що перебігають у твердих 

тілах. Дослідження електричних властивостей ниткоподібних кристалів Si 

цікаві як з практичної так і фундаментальної точки зору, завдяки унікаль-

ним і привабливим властивостям (високі показники  механічної міцності та 

рухливості носіїв заряду). Тому постає питання про комплексне досліджен-

ня електричних характеристик матеріалу з допомогою сучасних підходів, 

зокрема імпедансної спектроскопії, дають можливість поглибити знання 

про електропровідність НК, їх поведінку при різноманітних зовнішніх 

впливах, природу та взаємозв‘язки цих ефектів тощо. 

У даній роботі наведено результати дослідження імпедансних харак-

теристик ниткоподібних кристалів Si з концентрацією легуючої домішки 

бору, що відповідає діелектричному боку переходу метал-діелектрик 

(ПМД), під впливом деформації в інтервалі температур (4,2–30К) для ство-

рення елементів з ємнісним імпедансом. Модуль імпедансу і фаза вимірю-

валися з використанням Lock In Amplifier 7265 DSP в діапазоні частот 0,01–

250 кГц. Об‘єктом дослідження було обрано зразки НК кремнію із р-типом 

провідності. Легування досліджуваних кремнієвих НК проводилось бором 

у процесі вирощування методом хімічних транспортних реакцій до конце-

нтрацій, що відповідає переходу метал-діелектрик 5∙10
17
–10

18
 см

-3
. НК Si 

мали поперечні діаметри 30–50 мкм. Деформація створювалась шляхом за-

кріплення НК на підкладках з відмінним від кремнію коефіцієнтом терміч-

ного розширення. Для формування омічних електричних контактів до дос-

ліджуваних зразків НК Si використовувались дротини Pt, які утворюють 

евтектику з кремнієм при імпульсному зварюванні. Дана методика була 

апробована в лабораторії і відпрацьована в попередніх дослідженнях 

Проведені нами дослідження імпедансу НК Si в околі переходу ПМД 

показали, що для зразків в залежності від концентрації легуючої домішки 

та температури вимірювання спостерігається імпеданс ємнісного або 

індуктивного характеру (див., наприклад, рис. 1). Для зразків з 

http://www.thinksrs.com/products/SR810830.htm
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концентрацією домішок, яка відповідає діелектричному боку ПМД, на 

діаграмі Найквіста за Т=4,2–10К проявляється від‘ємна гілка або ємнісний 

характер імпедансу (рис. 1), причому зі зменшенням концентрації домішки 

спостерігається зростання ємнісної складової імпедансу [1]. Як зазначалось 

в [2–4], ємнісний характер імпедансу зумовлений процесами перезарядки в 

домішковій  підсистемі. 

Виявлена особливість 

НК Si дозволяє 

спрогнозувати можливість 

використання кристалів 

кремнію в якості ємнісних 

елементів за низьких 

температур. Із підвищенням 

температури відбувається 

зменшення значення 

реактивної складової опору 

НК Si. В цьому разі 

зменшення реактивного 

опору супроводжується 

зменшенням відстані, на яку відбувається стрибки носіїв заряду. Якщо 

розглядати носій заряду і домішку, якій він належить, як елементарний 

плоский конденсатор, то зростання температури сприяє зменшенню 

відстані між домішками, по яких може переміщатися носій заряду. Як 

наслідок, відбувається зростання еквівалентної ємності (див. рис. 2).  

Отже, регулюючи концент-

рацію легуючої домішки мо-

жна змінювати як температу-

рний інтервал, в якому про-

являється ємнісний імпеданс, 

так і значення відстані між 

домішками для задання необ-

хідної ємності. Проте дану 

особливість зміни ємності 

можна проводити не тільки 

на етапі виготовлення елеме-

нтів, але і в процесі експлуа-

тації, задаючи необхідні рівні 

деформації. Як видно з рис. 2, 

прикладання деформації сти-

ску до НК Si з 

ρ300К=0,0168 Ом×см дозволяє розширити інтервал температур, в якому спо-

стерігається ємнісний імпеданс. 

 
Рисунок 1. Діаграма Найквіста для НК Si 

(ρ300К=0,0168 Ом×см)  
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Рисунок 2. Температурна залежність еквівалент-

ної ємності НК Si з ρ300=0,0168 Ом×см: 1 – віль-

ний, 2 – деформований  (деформації розтягу  = 

−3,8×10
-3

 від.од.) зразок 
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Традиційні конденсатори відомих світових виробників (Kemet, 

Epcos, Murata) характеризуються такими параметрами: як широкий спектр 

значення ємності від пФ до Ф, високий коефіцієнт добротності, проте ма-

ють суттєве обмеження температурного інтервалу від −50 до 125ºС і харак-

теризуються досить великими геометричними розмірами 6,1×1,2 мм. Напі-

впровідникові ємнісні елементи на основі НК кремнію є мініатюрні, пра-

цюють за температури рідкого гелію і за своїми параметрами можуть ус-

пішно застосовуватися у кріоенергетиці. 
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Анотація 

На основі імпедансних досліджень НК Si з концентрацією легуючої домішки 

5∙10
17
–10

18
 см

-3
, що відповідає діелектричному боку переходу метал-діелектрик, запро-

поновано можливість створення напівпровідникових реактивних елементів з ємнісним 

імпедансом, працездатних за низьких температур 4,2–30К. 

Ключові слова: ниткоподібні кристали, імпеданс, ємність. 

Аннотация 

На основе импедансных исследований НК Si с концентрацией легирующей при-

меси 5∙10
17
–10

18
 см

-3
, что соответствует диэлектрической стороне перехода металл-

диэлектрик, предложено возможность создания полупроводниковых реактивных эле-

ментов с емкостным імпедансом, работоспособных при низких температурах 4,2–30К. 

Ключевые слова: нитевидные кристаллы, импеданс, емкость. 

Abstract  

The paper deals with studies of impedance spectroscopy of Si whiskers with doping 

concentration 5∙10
17

 – 10
18

 cm
-3

 corresponding to metal-insulator transition in the region of 

low (4,2–30 K) temperatures. The semiconductor reactive element with capacity impedance 

has been proposed based on Si whiskers, which can operate in the range of low temperatures.   

Keywords: impedance, whiskers, capacitor. 
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МЕТАМАТЕРІАЛИ ТА СТРУКТУРИ НА ЇХ ОСНОВІ 

Корнійчук М. В.; Назарько А. І., к.т.н. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Метаматеріалами (англ. metamaterials, MTMs) називають штучно сфо-

рмовані та особливим чином структуровані матеріали або структури, які 

мають електромагнітні властивості, що виходять за межі властивостей 

компонентів, з яких вони складаються. Метаматеріали синтезують шляхом 

введення в природний матеріал різних періодичних структур з найрізнома-

нітнішими геометричними формами [1]. Найбільш розповсюдженими різ-

новидами метаматеріалів є кристалоподібні структури (КС, англ. crystal-

like structures, CSs), електромагнітні структури з забороненою зоною (англ. 

electromagnetic band-gap, EBG), лівосторонні матеріали (англ. left-handed 

MTMs, LH MTMs) та періодичні неоднорідності на заземленій поверхні мі-

кросмужкових пристроїв (англ. periodic defected ground structures, periodic 

DGSs). Всі ці структури модифікують діелектричну і магнітну проникність 

матеріалу. 

Задача підвищені ефективності пристроїв являється однією з найваж-

ливіших в сучасних реаліях науково-технологічного прогресу. Розвиток 

традиційних мікросмужкових рішень тривалі роки знаходиться в певному 

насиченні. Постало питання пошуку та дослідження нових шляхів підви-

щення ефективності. Одними з перших структур, що розширювали діапа-

зон робочих імпедансів (шляхом зростання зі 100 Ом до ~200 Ом), були 

DGS [2]. Такі структури за рахунок контурів струму на межах неоднорід-

ностей (вікно або щілина різної форми) збурюють поширення електромаг-

нітних хвиль. Це приводить до зміни характеристик лінії передачі — зрос-

тання ефективної індуктивності лінії та зменшення ефективної ємності, а 

також відбувається сповільнення хвилі (збільшення «електричної довжи-

ни» структури при незмінній фізичній довжині). 

Значний інтерес становить використання не лише поодиноких DGS, а і 

періодичних їх різновидів — вертикально- та горизонтально-періодичні 

структури [2]. DGS мають більш широку смугу подавлення і дозволяють 

покращувати характеристики пристроїв при невеликій кількості періодів 

або зменшувати габарити пристроїв на їх основі при заданих характерис-

тиках. 

Значного розвитку набули КС для електромагнітних хвиль, перші з 

яких було розроблено для радіодіапазону і названо фотонними кристалами 

(ФК, англ. photonic crystals — PCs). ФК являє собою просторові ґрати, не-

однорідності яких розміщені з періодом порядку довжини хвилі світла. З 

появою ФК оптичного діапазону ФК радіодіапазону отримали назву елект-

ромагнітні кристали (ЕК, англ. electromagnetic crystals, ECs). ЕК складаєть-
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ся з періодично розміщених неоднорідностей. В порівнянні з DGS, об‘ємні 

конструкції ЕК-неоднорідностей більш ефективні і підвищують максима-

льне значення Z до 500 Ом, а також дозволяють реалізувати низькоімпеда-

нсні неоднорідності з імпедансами Z ~ 5 Ом. Пристрої на основі ЕК-

неоднорідностей мають більшу ефективність в порівнянні з традиційними 

рішеннями на основі мікросмужкової лінії [3]. 

Фундаментальні роботи по ФК дозволили розв‘язати базові фізичні 

питання розробки різноманітних пристроїв для оптичних систем обробки 

сигналів. З урахуванням загальних властивостей КС ідеї, розроблені в рам-

ках ФК, важливі і для подальшого розвитку ЕК, та навпаки. 

На рис. 1 показано фрагмент конструкції традиційної мікросмужкової 

лінії (а), DGS (б) та ЕК-неоднорідність (в). 

Значний інтерес 

отримали EBG через 

свої електромагнітні 

властивості, які не при-

таманні природнім ма-

теріалам — сповіль-

нення поширення еле-

ктромагнітних хвиль в 

різних частотних діапазонах. Структури на основі EBG широко використо-

вуються в різноманітних мікросмужкових пристроях телекомунікаційної 

галузі, серед яких низькопрофільні антени, фільтри і т.д. На рис. 2 показа-

но типову двовимірну конструкцію антени 

на основі EBG, що утворена періодичними 

грибоподібними випромінювачами. Фаза 

кожного випромінювача обирається з умо-

ви забезпечення вузького пучка з високим 

коефіцієнтом підсилення в заданому на-

прямку. Механізм випромінювання таких 

антен аналогічний механізму випроміню-

вання рефлекторних антен. 

В конструкціях антен на основі EBG 

збільшується коефіцієнт підсилення, зво-

дяться до мінімуму задні пелюстки, а та-

кож зменшується зв‘язок між випроміню-

ючим шаром та шаром заземлення [4]. Ви-

користання EBG в пристроях фільтрації 

забезпечує широку і глибоку смугу подав-

лення гармонік, а для підсилювачів і 

об‘ємних резонаторів —збільшення вихід-

ної потужності та коефіцієнту корисної дії. До недоліків слід віднести 

складність виконання таких структур та великі розміри по відношенню до 

 

а 
 

 
б 

Рисунок 2. Конструкція типової 

двовимірної грибоподібної EBG-

антени: а — вигляд зверху;  

б — поперечний переріз. 

 
 а б в 

Рисунок 1. Типи мікросмужкових неоднорідностей:  

а — традиційна, б — DGS, в — ЕК-неоднорідність 
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довжин хвиль. 
Одним з новітніх напрямів розвитку метаматеріалів є середовища з 

від‘ємним коефіцієнтом заломлення — лівосторонні матеріали (відомі та-
кож як середовища зі зворотною хвилею). В таких середовищах діелектри-
чна та магнітна проникності одночасно менше нуля, а вектори напружено-
стей електричного E і магнітного H полів, а також хвильовий вектор k 
утворюють ліву трійку векторів, що приводить до незвичних ефектів — 
аномальної рефракції, реверсійного допплерівського зсуву [5]. 

Знаходження областей прозорості в спектрі пропускання структур з 
від‘ємними матеріальними параметрами лівосторонніх матеріалів дає мо-
жливість розробити широкосмугові та вузькосмугові фільтри, атенюатори, 
резонатори, відгалужувачі, суперлінзи. 
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Анотація 

Розглянуто найбільш поширені напрямки метаматеріалів, що використовуються в 

мікросмужкових пристроях, — кристалоподібні структури, електромагнітні структури з 

забороненою зоною (EBG), лівосторонні матеріали та періодичні неоднорідності на за-

земленій поверхні мікросмужкових пристроїв (періодичні DGSs). Вказано особливості, 

переваги та недоліки розглянутих технологій. 

Ключові слова: метаматеріали, штучні періодичні структури. 

Аннотация 

Рассмотрены наиболее распространенные направления метаматериалов, используемых 

в микрополосковых устройствах, — кристаллоподобные структуры, электромагнитные 

структуры с запрещенной зоной (EBG), левосторонние материалы и периодические неодно-

родности на заземленной поверхности микрополосковых устройств (периодические DGS). 

Указано особенности, преимущества и недостатки рассмотренных технологий. 

Ключевые слова: метаматериалы, искусственные периодические структуры. 

Abstract 

The most widespread areas of metamaterials used in microstrip devices are  

considered — crystal-like structures, electromagnetic bandgap, left-handed metamaterials and 

periodic defected ground structures. In the paper are specified features, advantages and disad-

vantages of the considered technologies. 

Keywords: metamaterials, artificial periodic structures. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГАСАННЯ В СВІТЛОВОДАХ З 

НАНОНЕОДНОРІДНОСТЯМИ 

Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доц.; Непочатих Ю. В.; Руденко С. О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ,Україна 

У сучасній волоконній оптиці широко використовують матеріали з ни-

зьким рівнем оптичних втрат, що наближається до рівня власних втрат у 

матеріалі. Однак у процесах виготовлення та експлуатації світловодів у 

них можуть виникати нанонеоднорідності, що поглинають оптичне випро-

мінювання. Це відбувається з різних причин: коливання температури за 

експлуатації, наявність легувальних добавок, дифузія гідроксильних груп 

ОH з опорної кварцової трубки у процесі створення оптичного волокна 

(ОВ), механічні напруження на границі з підкладкою, що виникають при 

нанесенні плівок [1, 2]. 

Оптичні властивості подібних структур досліджені нами на основі ме-

тоду ефективної діелектричної проникності [3, 4]. У цім повідомленні 

представлені результати розрахунків загасання у ОВ з поглинальними на-

нонеоднорідностями в ОВ з ступінчастим профілем показника заломлення 

(це не принципово, але спрощує розрахунки). 

Для аналізу відносної діелектричної проникності системи поглиналь-

них центрів d  використано осциляторну модель Лоренца 5, яка має ре-

зонансний характер, а загасання характеризує уявна частина виразу: 

 
   

2
1

d

m m

W

i
   

       
, 

де 2/1)1(i , ∞= 1, W = 80,  = 0,05 , m = 1,38 мкм,

 

 що відповідає першій 

гармоніці смуги поглинання ОН-групи [2]. 

Поглинальні нанонеоднорідності модельовані як кулі, розмір яких 

значно менший за довжину хвилі. Ці частинки або повністю складені з по-

глинальної речовини, або порожнисті, з поверхнею, вкритою поглиналь-

ною плівкою, що має комплексну діелектричну проникність d  (з піком 

резонансу при  = m). Для дослідження ефективної діелектричної проник-

ності 2  такої системи використаний наступний вираз [1,5]: 

 2 20

2 202
if

  
 

  
. 

Тут 3
0(4 3)f R N   — ступінь заповнення поглинальними включеннями 

радіусом R  і концентрацією 0N  матричної системи з діелектричною про-

никністю 20, αi (i = 1,2) — поляризовність нанонеоднорідностей.  
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Для даного випадку використані наступні вирази [5]: 

для кулі з суцільної поглинальної речовини: 

 

20
2

202

d

d

  
 

  
; (1) 

для порожнистої кулі, з поверхнею, вкритою поглинальною плівкою: 
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,  (2) 

де 1 — діелектрична функція нанопорожнин, 0f  — відносний об'єм внут-

рішньої частини нанопорожнин. 

З урахуванням того, що навіть для загасання 1–10 дБ/км, уявну части-

ну ефективної діелектричної проникності речовини світловода можна вва-

жати малою величиною у порівнянні з дійсною частиною, використане пе-

рше наближення методу збурень. 

Для розв‘язання незбуреної задачі використане характеристичне рів-

няння [2] для лінійно поляризованих мод 01LP , отримане на основі рівнянь 

Максвелла з урахуванням того, що на границі серцевина-оболонка ОВ 

ar  . Це дало можливість одержати дисперсійні залежності коефіцієнта 

загасання α() і фазового параметру ().  

Остаточна система рівнянь у першому наближенні методу збурень (з 

урахуванням малого внеску ефекту поглинання) набула наступного вигля-

ду: 

  

2
2 2

20 2 20 2 22

4
; ; 2u u a v v a n n n n

 
          

  .  (3) 

Тут    2 2 2 2 2 2 2 2
1 14 , 4u a n v a n            — радіальні фазові 

параметри, Δu, Δv — малі добавки, 1 1n   , 2  = '
2  + і ''

2 , 2 2n   , n2 = 

n20 + i "
2n ,  = α + і — стала поширення.  

Система рівнянь (3) разом з відповідним характеристичним рівнянням 

дозволяє розв‘язати задачу. 

Результат розрахунків свідчить, що в околі 1,55  мкм крило смуги 

поглинання ОН, максимум якої для окремого осцилятора відповідає зна-

ченню 1,38   мкм, за ступеню заповнення включеннями 110
-8 
дає додат-

кові втрати порядку 0,003  дБ/км для структури типу (1) і на один по-

рядок більше для структури типу (2). Таку відмінність можна пояснити 

тим, що в досліджуваній матричній структурі існує зсув резонансного мак-

симуму, пов'язаний з поглинанням на частоті Фреліха [5], значення якого 

залежить від товщини і показника заломлення поглинальної плівки. Вияв-

лено, що коефіцієнти загасання у певному діапазоні частот можуть відріз-
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нятися на декілька порядків залежно від структури поглинальних нанонео-

днорідностей. Слід відзначити, що даний підхід дозволяє дослідити вплив 

включень більш складної форми на оптичні втрати у ОВ. 
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Анотація 

Пропонується методика для розрахунку коефіцієнта поглинання в світловоді в на-

ближенні першого порядку теорії збурень по варіації показника заломлення. Методом 

ефективної діелектричної проникності враховується структура поглинаючих нанонеод-

норідностей. 

Ключові слова: світловод, нанонеоднорідності, коефіцієнт поглинання, ефективна 

діелектрична проникність. 

Аннотация 

Предлагается методика для расчета коэффициента поглощения в световоде в при-

ближении первого порядка теории возмущений по вариации показателя преломления. 

Методом эффективной диэлектрической проницаемости учитывается структура погло-

щающих нанонеоднородностей. 

Ключевые слова: световод, нанонеоднородности, коэффициент поглощения, эф-

фективная диэлектрическая проницаемость. 

Abstract 

A method for calculation of absorption coefficient in lightguide for first order perturba-

tion theory for refraction indices variation is proposed. The structure of absorbing nanoirregu-

larities is taken into account on the base of effective dielectric function method. 

Keywords: lightguide, nanoirregularities, absorption coefficient, effective dielectric 

permittivity. 

 



 

Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 245 

ПРИСТРІЙ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ ДЛЯ 

СИСТЕМ АДАПТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ 

Піддубний В. О., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Використання пристроїв на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) 

особливо ефективне в радіолокаційних станціях. Ефективність досягається 

завдяки можливості реалізації на їх основі великої кількості різноманітних 

пристроїв обробки сигналів, простоті конструкції, малій вартості та хоро-

шими механічними характеристиками [1]. Так, наприклад, в сучасній РЛС 

як акустоелектронні радіокомпоненти (АРК) використовуються лінії за-

тримки (в тому числі і багатовідвідні), різноманітні фільтри, як з фіксова-

ною частотною характеристикою, так і адаптивні, високостабільні генера-

тори та синтезатори частоти. Перевагою АРК є те, що вони легко узго-

джуються з інтегральними мікросхемами, тому що мають спільну техноло-

гічну базу та малі розміри. 

АРК можуть бути застосовані в системах радіопротидії. В них викори-

стовуються пристрої адаптивної фільтрації, які працюють в пристроях 

прийому та періодичного випромінювання сигналів, що формують хибні 

відбиття для маскування реального сигналу від цілі. 

Існує декілька шляхів створення таких пристроїв на ПАХ. 

Перший шлях — це обробка акустичної хвилі в звукопроводі між вхі-

дним та вихідним ЗШП. Пристрої, що реалізують цей шлях, достатньо ши-

роко описні в літературі [2] і використовують закорочування тангенціаль-

ної складової електричного поля ПАХ, що розповсюджується в звукопро-

воді. Для цього використовують тонкі плівки сульфіду кадмію нанесені на 

шляху розповсюдження хвилі. Необхідна структура закорочуючого елект-

роду, формується електронним променем, що утворює на поверхі звукоп-

роводу дисперсійний відбивач, який вибірково регулює інтенсивність роз-

повсюдження поверхневої хвилі. Така конструкція потребує вакуумного 

середовища. Тому масогабаритні показники приладу достатньо низькі. В 

деяких конструкціях електронний промінь замінюють світловим і тоді 

з‘являється можливість не вакуумізувати пристрій. 

Другий шлях, це створення перетворювача ПАХ з адаптивною амплі-

тудно та фазочастотною (АЧХ та ФЧХ) характеристиками. 

Найпростіше для цієї мети використати багатовідвідну лінію затримки 

(БЛЗ), до виводів якої під‘єднані каскади з регулюваним коефіцієнтом під-

силення [3]. Така лінія складається з одного вхідного зустрічно-штирового 

перетворювача (ЗШП) та декількох вихідних. Вихідні ЗШП перетворюють 

ПАХ, що розповсюджується вздовж звукопроводу, в електричний сигнал, 
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який подається на перші заслони підсилювачів, зібраних на двозаслінних 

польових транзисторах. Другі заслони керують коефіцієнтом підсилення 

транзисторів. АЧХ та ФЧХ БЛЗ є функцією вагових коефіцієнтів відводів, 

які можуть змінюватися в широких межах. Межі регулювання вагового ко-

ефіцієнту складають біля 40 дБ, а швидкість перемикання вихідних ЗШП – 

біля 100 нс. 

В фільтрах на ПАХ зміна вагових коефіцієнтів відбувається шляхом 

аподизації (зміни перекриття сусідніх електродів за функцією, що визнача-

ється критерієм аподизації) ЗШП фільтра. Оперативно змінюючи довжину 

електрода, що ефективно збуджує ПАХ, можна управляти характеристи-

ками фільтра. Це можна зробити в тонкоплівкових фільтрах на ПАХ [4], 

що використовують плівки оксиду цинку ZnO. 

Для збудження та прийому хвилі використана структура елемента 

зв‘язку, яка складається зі звукопроводу 1, зустрічно-штирового перетво-

рювача 2, плівки ZnO 3, плівки сульфіду кадмію CdS 4 та світлодіодної ма-

триці 5. Структура звукопровід — ЗШП — плівка ZnO — засвічена матри-

цею плівка сульфіду кадмію створює тонкоплівковий перетворювач ПАХ 

(рис. 1), що збуджує акустичну хвилю в виготовленому з плавленого квар-

цу звукопроводі 1. 

Для отримання високоефек-

тивного електроакустичного пе-

ретворення необхідно мати тонку 

плівку ZnO з відношенням h

0,03…0,04 , де h — товщина плі-

вки,   — довжина поверхневої 

акустичної хвилі, fV , де V ,

 , f  — фазова швидкість, довжи-

на та частота ПАХ відповідно. 

Товщина плівки вирощеної маг-

нетронним методом [5] для ЗШП 

з кроком 45 мкм (робоча частота 

фільтра близько 70 МГц) повинна 

складати 1…2 мкм. Кількість еле-

ктродів в ЗШП N  визначається із 

умови отримання мінімальної смуги пропускання фільтра f  і визначаєть-

ся виразом ffN  , а апертура W  — із умови відсутності дифракційних 

спотворень при розповсюдженні ПАХ по поверхні звукопроводу 

fVW  , де   — час затримки сигналу в звукопроводі. Засвічена час-

тина плівки сульфіду кадмію створює закорочуючий покриваючий елект-

род, під яким ефективно збуджується ПАХ. Товщина плівки CdS лежить в 

межах 2…3 мкм. Форма засвіченої частини плівки визначає функцію апо-

дизації перетворювача, тобто його АЧХ та ФЧХ. 

 
Рисунок 1. Конструкція адаптивного тон-

коплівкового перетворювача на ПАХ: 1 — 

звукопровід, 2 — зустрічно-штировий пе-

ретворювач, 3 — плівка оксиду цинку, 4 —

плівка сульфіду кадмію, 5 — світлодіодна 

матриця, що формує світловий потік, 6 — 

мікроконтролер формування заданого ал-

горитму обробки сигналу 
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Мікроконтролер 6 управляє світлодіодною матрицею 5, яка формує 

світловий потік в відповідності до алгоритму обробки сигналу. 

Такий тонкоплівковий пристрій повинен бути зручним для викорис-

тання в пристроях адаптивної обробки сигналу. На превеликий жаль реалі-

зувати запропонований пристрій не було можливості в зв‘язку з відсутніс-

тю необхідної технологічної бази. 
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Анотація 

Вказані можливі використання пристроїв на поверхневих акустичних хвилях 

(ПАХ) в радіолокації. Розглянуті переваги використання ПАХ фільтрів для адаптивної 

фільтрації та можливі їх конструкції. Пропонується конструкція тонкоплівкового адап-

тивного фільтру на ПАХ.  

Ключові слова: Адаптивна фільтрація, фільтри на ПАХ, плівки оксиду цинку. 

Аннотация 

Показаны возможное применение устройств на поверхностных акустических вол-

нах (ПАВ) в радиолокации. Рассмотрены преимущества использования ПАВ фильтров 

для адаптивной фильтрации и возможные их конструкции. Предлагается конструкция 

тонкопленочного адаптивного фильтра на ПАВ. 

Ключевые слова: Адаптивная фильтрация, фильтры на ПАВ, Пленки окиси цинку. 

Abstract  

The possibility of using a devices based on surface acoustic wave (SAW) in a radar are 

present. Advantages of use SAW filters to an adaptive filtration and their possible designs are 

considered. Thin film structure of adaptive SAW filter is proposed 

Keywords: Adaptive filtration, SAW filter, oxide films to zinc. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ 

ТЕПЛОВИХ ЗАДАЧ В МІКРОСИСТЕМНІЙ ТЕХНІЦІ 

Синявський Б. О.; Яременко Р. І.; Адаменко Ю. Ф., к.т.н. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Мікроелектромеханічні системи (МЕМС) об‘єднують мікроелектронні 

та мікромеханічні конструкції різного призначення, виготовлені з викорис-

танням технологічних процесів мікроелектроніки [1]. Значним класом 

МЕМС є пристрої, в основі роботи яких лежить проходження теплових 

процесів (термоактюатори та різноманітні термодавачі) [2, 3], що широко 

застосовують у мініатюрних побутових пристроях, військовій, медичній, 

науковій та іншій спеціалізованій техніці. Їх робота базується на викорис-

танні терморезистивного (зміна питомого опору матеріалів під дією темпе-

ратури) та піроелектричного ефектів (електризація поверхні деяких крис-

талічних діелектриків при їх нагріванні або охолодженні); ефектів Зеєбека 

(виникнення електрорушійної сили між двома контактами різних провід-

ників, які перебувають при різній температурі), Пельтьє (виділення або по-

глинання тепла на контактах двох провідників при проходженні через них 

електричного струму), Томсона (додатковий градієнт температури у на-

прямку протікання струму локально нагрітого провідника) та Нернста-

Еттингсгаузена [4] (термомагнітний ефект, що спостерігається при помі-

щені напівпровідника, в якому є градієнт температури, в магнітне поле). 

При моделюванні теплових процесів в МЕМС необхідно врахувати 

особливості зазначених ефектів та особливості елементів на їх основі (тер-

морезистор, елемент Пельтьє, термопара, піроелектрики тощо); мати мож-

ливість візуального моделювання та різні чисельні методи. 

Сучасний ринок програмного забезпечення пропонує велику кількість 

різноманітних програмних продуктів орієнтованих на моделювання 

МЕМС: MATLAB/Simulink, CoventorWare, MEMCAD, ANSYS, Algor, 

COMSOL, SUGAR; та теплових МЕМС: ANSYS Mechanical,  

COMSOL/HeatTransferModule, Autodesk/Algor, MATLAB/Simulink, ABAQUS, 

МЕМСАD/MemETherm, CoventorWare/AnalyzerTurbo, SUGAR та ін. 

Метою даної роботи є визначення програмного продукту, який най-

краще підійде для вирішення теплових задач в мікросистемній техніці. Для 

цього було проведено порівняльний аналіз їх можливостей: сумісність з 

операційною системою, можливість дво- та тривимірного (2D/3D) струк-

турного моделювання, використовувані методи аналізу структур та їх па-

раметри (метод скінчених елементів — МСЕ, метод скінчених інтегра-

лів — МСІ, метод скінчених різниць — МСР, метод граничних елемен-

тів — МГЕ), врахування фізики режиму теплообміну, наявність бібліотек 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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готових елементів/структур/матеріалів та можливість використання моде-

лей створених в інших програмних продуктах. Результати, для зручності, 

зведено до табл. 1. 

Таблиця 1 
 

Програмний 

Пакет 

 

Функції 

A
N

S
Y

S
 

C
O

M
S

O
L
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u

to
d

es
k
 

(A
lg

o
r)

 

C
o

v
en

to
r 

W
ar

e 

М
Е
М
С
А
D

 

A
B

A
Q

U
S

 

S
U

G
A

R
 

M
A

T
L

A
B

 

(S
im

u
li

n
k
) 

Підтримка ОС  

 Windows 

 Linux 

 MacOS 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

– 

– 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

– 

– 

2D/3D моделювання +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/– –/– 

Математичний апарат: 

 МСЕ 

 МСІ 

 МСР 

 МГЕ 

 інший 

 

+ 

– 

– 

– 

 

 

+ 

– 

– 

– 

 

 

+ 

– 

– 

– 

 

 

+ 

– 

– 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

– 

+ 

 

 

– 

– 

– 

– 

+ 

 

– 

– 

– 

– 

+ 

Тип вирішувача: 

 прямий; 

 ітераційний; 

 з розподіленою пам‘яттю 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

– 

  

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

– 

 

+ 

+ 

Види сітки: 

 двовимірні (N-кутні) N= 

 тривимірні (N-гранні) N= 

 регулярні; 

 вільні 

 адаптивні 

 

3, 4 

4, 6 

+ 

+ 

+ 

 

3, 4 

4, 6 

+ 

+ 

 

 

3 

 

 

 

 

3, 4 

4, 6 

+ 

+ 

 

 

3, 4 

4, 6 

+ 

 

 

 

3, 4 

4, 6, 8 

+ 

+ 

+ 

– – 

Види теплообміну: 

 теплопровідність 

 конвекція 

 випромінювання 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Стаціонарний/нестаціо-нарний 

теплообмін 
+/+ +/+ +/+ –/– +/+ +/+ +/+ +/+ 

Бібліотека елементів + + + + + + – + 

Бібліотека матеріалів + + + + + + – – 

Подання результатів: 

 візуальна модель 

 графік 

 таблиця 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

– 

+ 

+ 

Можливість розробки техноло-

гічного  процесу 
– – – – + – – – 

Підтримка форматів 

 CAD-формати (DXF, GDS,  

VRML, …); 

 універсальні (ACIS, STEP, 

IGES, STL) 

 

+ 

 

+ 

PARA

SOLID  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

DXF 

 

IGES 

 

 

 

+ 

VDA-FS 

 

– 

 

– 

 

– 
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Як бачимо, найбільший функціонал для моделювання теплових проце-

сів пропонують програмні середовища Abaqus та ANSYS, хоча середовище 

MEMCAD, не сильно їм поступаючись, дозволяє змоделювати весь процес 

виробництва теплових МЕМС, включаючи процес корпусування. Такі про-

грамні засоби, як MATLAB та SUGAR допомагають зрозуміти фізику про-

цесу.  Для початківців найкраще підійде середовище COMSOL, що має 

значну бібліотеку готових прикладів та матеріалів. 

Перелік посилань 

1. Механцев Е.Б. Физические основы микросистемной техники / Е.Б. 

Механцев, И.Е. Лысенко — Таганрог: Издательство ТРТУ, 2004.— 54 с. 

2. Лысенко И.Е. Проэктирование сенсорних и актюаторных элементов 

микросистемной техники / И.Е. Лысенко — Таганрог: Издательство ТРТУ, 

2005. — 103 с. 

3. Коноплев Б.Г. Компоненты микросистемной техники: учебное по-

собие./ Б.Г. Коноплев, И.Е. Лысенко —  Таганрог: Издательство ТТИ 

ЮФУ, 2009.– 117 с. 

4. Анатычук Л.И. Термоэлектрические преобразователи энергии / Л.И. 

Анатычук — Киев-Черновцы: Институт термоэлектричества, 2003. — 376 

с. 

Анотація 

Представлені теоретичні основи МЕМС, їх використання та області застосування. 

Розглянуто на яких ефектах базується робота теплових МЕМС. Проведено порівняль-

ний аналіз програмних продуктів, для вирішення теплових задач в мікросистемній тех-

ніці. Обґрунтовано вибір програмного середовище для вирішення поставлених задач. 

Ключові слова: МЕМС, термоактюатор, термодавач, ANSYS, COMSOL, Algor, 

MATLAB/Simulink, ABAQUS, МЕМСАD, CoventorWare, SUGAR. 

Аннотация 

Представлены теоретические основы МЭМС, их использование и области приме-

нения. Рассмотрено на каких эффектах базируется работа тепловых МЭМС. Проведен 

сравнительный анализ программных продуктов, для решения тепловых задач в микро-

системной технике. Обоснованно выбор программной среды для решения поставлен-

ных задач. 

Ключевые слова: МЭМС, термоактюатор, термодатчик, ANSYS, COMSOL, Algor, 

MATLAB/Simulink, ABAQUS, МЕМСАD, CoventorWare, SUGAR. 

Abstract  

The theoretical foundations of MEMS, their use and application. The effects, on which 

operation of thermal MEMS was based, were analyzed. The comparative analysis of software 

was conducted in order to solve thermal problems in microsystem technology. The choice of 

software environment for solving problems was substantiated. 

Keywords: MEMS, thermoactuators, thermosensor, ANSYS, COMSOL, Algor, 

MATLAB / Simulink, ABAQUS, MEMSAD, CoventorWare, SUGAR. 
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ВІДГАЛУЖУВАННЯ ТА МОДУЛЯЦІЯ ЗВ’ЯЗАНИХ МОД У 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ШАРАХ З КВАНТОВИМИ ЯМАМИ 

Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доц.; Мукойда Є. О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ,Україна 

Перемикання і модуляція є дуже важливими і необхідними функціями 

ряду пристроїв інтегральної оптики [1]. Існує велика категорія таких при-

строїв, принцип дії яких ґрунтується на взаємодії мод в двох паралельних 

хвилеводах. У цьому повідомленні ми проаналізуємо випадок, коли власні 

моди хвилеводів виявляються зв‘язаними між собою внаслідок збурення 

діелектричної проникності в напівпровідникових шарах таких хвилеводів з 

квантовими ямами  (КЯ)  

Для опису взаємодії мод використаємо теорію зв‘язаних мод [2]. Ця 

теорія оперує з наступними основними параметрами: 1) довжина взаємодії 

L, 2)  — коефіцієнт зв‘язку, або відповідна довжина зв‘язку l=/2, яка 

характеризує мінімальну відстань необхідну для передачі енергії з однієї 

моди хвилеводу) в іншу, 3) фазове неузгодження  = 1 – 2 між сталими 

поширення мод в двох каналах. Повна передача потужності досягається, 

коли  = 0, тобто якщо L = (2n + 1)l (n = 1,2...). Таким чином, якщо в поді-

бних структурах з допомогою електричного поля змінювати параметр , 

то можна модулювати довжину зв‘язку l і енергію, яка переноситься від 

однієї моди до іншої. 

Розглянемо конфігурацію структури, що складається з двох паралель-

них оптичних хвилеводних каналів з показником заломлення n2, товщиною 

t (вздовж координати x, перпендикулярної до напряму поширення хвилі — 

z), розділених проміжком з відповідними параметрами n1, s та зовнішніми 

шарами з показником заломлення n3 з періодично збуреними областями, 

приграничними до хвилеводних каналів. Зовнішня сторона кожного хвиле-

воду сформована у вигляді періодично розташованих вздовж осі z кванто-

вих ям шириною aw з періодом b, що ціле число разів розміщується на до-

вжині зв‘язку l. В такій структурі зовнішнє електричне поле моделюватиме 

діелектричну проникність на величину Δ(x), наприклад, в околі вікна про-

зорості  = 1,55 мкм, головним чином за рахунок зміни концентрації елек-

тронів в КЯ — Nw, так що згідно моделі Друде [3]:               
    

     , де    — діелектрична стала,    = √  ,    — ефективна маса 

електрону у КЯ,   — заряд електрону,     — зміна концентрації електро-

нів у КЯ.  

Для визначення параметрів режимів перемикання і модуляції в такій 

структурі ми використовували формалізм теорії зв‘язаних мод [2].  
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Інтенсивність електромагнітної хвилі    перерозподіляється в такій 

структурі між двома хвилеводами наступним чином: 

              ;         
 

    
    [        ⁄  ]. 

Тут    — інтенсивність хвилі, яка пропорційна квадрату амплітуди, на 

вході в один із хвилеводів. Повне передавання інтенсивності відбувається 

на відстані l=/2 за умови    , де константа неузгодженості   
           визначається фазовим неузгодженням    і коефіцієнтом 

зв‘язку . 

Для розглядуваної структури максимальна частина інтенсивності, яка 

може бути перенесена з одного хвилеводного шару в іншій за умови     

визначається співвідношенням         , , який для ТЕ — мод та іден-

тичних хвилеводів (       ) в першому наближенні по збуренню діе-

лектричної проникності обчислюється для однакових планарних хвилево-

дів з наступних виразів: 

                  ⁄         ⁄ , 

      
      ,         

   ,         
   ,     ⁄ . 

Для визначення сталої поширення   слугує характеристичне рівняння, 

яке для планарних хвилеводів матиме вигляд: 

                       ⁄   ⁄ . 

Для модуляції і перемикання світлових потоків в таких структурах ва-

ріюється профіль показника заломлення і довжина зв‘язку l. Прикладена 

напруга ініціює зміну діелектричної проникності за рахунок зміни концен-

трації електронів у КЯ, а отже, змінює режим перемикання енергії. Щоб 

оцінити ефективність даної структури необхідно знати зміну величини 

концентрації електронів    у КЯ за умов прикладання електричного поля. 

Для цього використовувався варіаційний метод розв‘язку рівняння Шреді-

нгера для прямокутного модельного потенціалу з урахуванням деформації 

дна КЯ в електричному полі разом із рівнянням Пуасона зі стандартними 

граничними умовами для визначення розподілу поля і потенціалу в струк-

турі. Численний розв‘язок системи рівнянь дозволив змоделювати поведі-

нку структури у зовнішньому полі.  

Для структури Al0.3Ga0.7As/GaAs з aw = 5 нм і глибиною КЯ 1еВ при 

зміні прикладеної напруги на 0.25 В відбувається перезаповнення рівнів 

розмірного квантування. В результаті середня концентрація електронів в 

області КЯ змінюється на величину Nw10
18

 см
-3

 , а показник заломлення 

на величину n510
-3
. В такій структурі для довжини хвилі  = 1.55 мкм, t 

= 3 мкм, s = 3 мкм можна отримати коефіцієнт зв‘язку   5 см
-1
, а довжи-

ну взаємодії  l  3 мм. 

На закінчення необхідно сказати, що перевагою застосування напівп-

ровідникових структур з КЯ в порівнянні з подібними пристроями, що ви-
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користовують електрооптичний ефект, є їх швидкодія. Як випливає з роз-

рахунків і літературних даних швидкодія структур, що працюють на основі 

електрооптичного ефекту порядку 10
9
 — 10

10
 1/с. Для розглянутої структу-

ри ця величина зростає до 10
12

 1/с, так як вона визначається часом макс-

веллівської релаксації електронів, які мають в квантоворозмірних структу-

рах високу рухливість (на 1-2 порядку вище, ніж в об‘ємі) і малу ефектив-

ну масу. Це дозволяє використовувати такі пристрої не тільки в лінійних , 

але і нелінійних (солітонних) волоконно-оптичних системах зв‘язку. 
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Анотація 

Проведено дослідження поширення світлового випромінювання в .одномодових 

хвилеводах із квантовими ямами. В цьому випадку оптичне тунелювання між хвилево-

дами контролюється електричним полем. Мала ефективна маса і збільшена рухливість 

носіїв заряду призводить до підвищення ефективності модуляції відгалужування або 

перемикання світлових потоків. 

 Ключові слова: оптичне тунелювання, зв‘язані хвилеводи, квантова яма, модуля-

ція, відгалужування, перемикання, лінії зв‘язку. 

Аннотация 

Проведено исследование распространения светового излучения в одномодовых 

волноводах с квантовыми ямами. В этом случае оптическое туннелирование между 

волноводами контролируется электрическим полем. Малая эффективная масса и увели-

ченная подвижность носителей заряда приводит к увеличению эффективности модуля-

ции, ответвления или переключения. 

Ключевые слова: оптическое туннелирование, связанные волноводы, квантовая 

яма, модуляция, ответвление, переключение, линии связи. 

Abstract 

The analysis of light beams propagation in single-mode waveguides with quantum wells 

being made. In this case mode of optical tunneling is controlled by electric field. Small effec-

tive mass and essential carrier‘s mobility in films leads to enhanced modulation speed and 

light energy branching or pumping. 

Keywords: optical tunneling, coupled waveguides, quantum well, modulation, branch-

ing, switching, communication lines.  

  

http://www/ithea.org


 

Мікроелектронні пристрої. Функціональна та наноелектроніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

254 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

 

 



 

Захист інформації 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 255 

СЕКЦІЯ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ. 

 

Метрологічне забезпечення систем технічного захис-

ту інформації; стандартизація, сертифікація та випро-

бування засобів технічного захисту інформації; забезпе-

чення комп'ютерної безпеки в державних, банківських та 

інших інформаційних системах; забезпечення захисту ін-

формації в системах зв'язку; технічні засоби системи за-

хисту інформації; криптографія. 
 

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І. 

 

Секретар секції: к.т.н. Зінченко М. В. 
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ВИБІР КОНСТРУКЦІЙ НЕЛІНІЙНИХ РОЗСІЮВАЧІВ В ЯКОСТІ 

ФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ 

Галицький О. П.; Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

У сфері технічного захисту інформації фізичні моделі (ФзМ) заклад-

них пристроїв (ЗП) необхідні для дослідження картин розсіювання сигна-

лів відгуку (СВ) під час зондування, наприклад, нелінійними радіолокато-

рами (НР). Відомо, що ЗП можуть перебувати в активованому (функціо-

нуючому) та пасивному (у режимі очікування) станах. Перевагами викори-

стання ФзМ в експериментальних дослідженнях є висока відтворюваність 

параметрів тестової вибірки зразків, підви-

щення адекватності результатів, якісний ана-

ліз вторинних чинників, що впливають на 

процеси розсіювання СВ, створення переду-

мов для пошуку нових шляхів поліпшення те-

хнічних засобів виявлення ЗП [1]. 

Розглянемо на рис. 1 прямокутну мікрос-

мужкову антену (МСА), збуджувану коаксіа-

льним кабелем [2]. На рис. 2 наведена блок-

схема стенду для дослідження залежності ко-

ефіцієнта стоячої хвилі (КСХ) від частоти ма-

кета прямокутної МСА (діелектрик — ФЛАН, 

 =7,24, h =2 мм, A =0,055 м, W =0,055 м,  

0A =0,021 м, 
0W =0,028 м). Результати дослідження представлені на рис. 3. 

На базі вищезазначеної прямокутної МСА створено ФзМ, що є еквіва-

лентом ЗП у пасивному стані. Конструкція цієї ФзМ представлена на 

рис. 4, зазначимо, що прямокутна МСА навантажена на діод типу КД-

522А. 

Для еквівалента ЗП в активованому стані розглянемо протифазну спі-

 

Рисунок 1. Плоска двовимірна 

мікросмужкова антена: 1  

випромінювач, 2  екран, 3  

діелектрик, 4  збуджувач 

  

Рисунок 2. Стенд виміру КСХ: 1 – вимі-

рювач Daiwa CN 801S SWR; 2 – генератор 

частоти (до 4 ГГц); 3, 4  спрямовані від-

галужувачі; 5  досліджувана антена 

Рисунок 3. Залежність коефіцієнта стоячої 

хвилі від частоти 
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ральну антену, яка є частотно-незалежною як за вхідним імпедансом, так і 

за характеристикою направленості, за умови, що її робоча частота переви-

щуватиме частоту зондуючого сигналу [3]. Частота зондування багатьох 

НР лежить в межах від 600 до 900 МГц, а значить параметри ФзМ заклад-

ного пристрою згідно рис. 5 наступні: діелектрик — ФЛАН,  =7,24, h

=2 мм, зовнішній діаметр — 0,1 м, товщина смужки — 5 мм, крок — 5 мм, 

діод типу КД-522А підключений в точках А і В. 

Для зазначених ФзМ проведені експериментальні дослідження на за-

вадостійкість з використанням НР типу ―NR-µ‖, антени якого мають кру-

гову поляризацію, максимальна потужність сигналу зондування 0,5 Вт на 

частоті 848 МГц, чутливість приймачів не перевищує −140 дБ/Вт. 

 
  

Рисунок 4. ФзМ 

закладного 

пристрою у пасив-

ному стані 

Рисунок 5. ФзМ  

закладного 

пристрою у активо-

ваному стані 

Рисунок 6. Схема експерименту: а) ФзМ на 

базі симетричного вібратора, б) ФзМ на базі 

прямокутної МСА, в) ФзМ на базі двозахо-

дової спіральної антени 

Дослідження проводяться за схемою на рис. 6 в умовах лабораторного 

приміщення з поглинаючими НВЧ випромінювання екранами та розсіюва-

чами типу «метал-окисел-метал» (для завадового СВ). В якості третьої 

ФзМ використовується типовий імітатор ЗП для НР — симетричний вібра-

тор з нелінійним навантаженням (довжина пліч — 0,05 м, діаметр — 1 мм). 

Результати дослідження у вигляді гістограм співвідношень рівнів другої та 

третьої гармонік в дБ представлені на рис. 79. 

На цих рисунках АR — рівень послаблення зондуючого сигналу НР, 

ВR — чутливість приймачів другої і третьої гармонік НР.  

Чітка ідентифікація розсіювача (рівень 2-ї гармоніки значно переви-

щує рівень 3-ї) притаманна ФзМ на базі спіральної антени, що відповідає 

ЗП у активованому стані. Не явна ідентифікація спостерігається для ФзМ 

на базі прямокутної МСА, що характерно для ЗП у пасивному стані. Хибна 

  

Рисунок 7. Рівні гармонік від ФзМ на базі 

двозаходової спіральної антени, дБ, при 

АR= −10 дБ, ВR= −30 дБ 

Рисунок 8. Рівні гармонік від ФзМ на базі 

прямокутної МСА, дБ, при  

АR=0 дБ, ВR=0 дБ 
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ідентифікація розсіювача має місце для ФзМ на базі симетричного вібра-

тора (рівень 3-ї гармоніки суттєво перевищує рівень 2-ї), що пояснюється 

«домінуючим» розсіюванням від структур «метал-окисел-метал». 

Отже, представлені фізичні 

моделі розсіювачів дозволяють 

здійснити адекватне дослідження 

картини розсіювання сигналу від-

гуку типових закладних пристро-

їв, що перебувають в активова-

ному та пасивному станах. Їх ви-

користання сприятиме знахо-

дженню більш ефективних мето-

дів пошуку радіоелектронних пристроїв у сфері технічного захисту інфор-

мації. 
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Анотація 

Представлені фізичні моделі нелінійних розсіювачів, які дозволяють здійснити 

адекватне дослідження картини розсіювання сигналу відгуку типових закладних при-

строїв, що можуть перебувати в активованому та пасивному станах. Розглянуто особ-

ливості застосування цих моделей в умовах існуючих завад. 

Ключові слова: захист інформації, закладні пристрої, нелінійна радіолокація. 

Аннотация 

Представлены физические модели нелинейных рассеивателей, позволяющие про-

вести адекватные исследования картины рассеивания сигнала отклика типичных за-

кладных устройств, находящихся в активированном и пассивном состояниях. Рассмот-

рены особенности использования этих моделей в условиях существующих помех. 

Ключевые слова: защита информации, закладные устройства, нелинейная локация. 

Abstract  

The physical models of non-linear scatterers which allow to conduct adequate 

researches of response signal dispersion pattern of the typical secret intelligence devices 

which are in the activated and passive statuses are provided. Features of these models usage in 

the conditions of the existing noises are considered. 

Keywords: information security, mortgage devices, non-linear radiolocation. 

 

Рисунок 9. Рівні гармонік від ФзМ на 

базі симетричного вібратора, дБ, при  

АR= −5 дБ, ВR=0 дБ 
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ВИЯВЛЕННЯ ДЕМАСКУЮЧИХ ОЗНАК СТЕГАНОГРАМ, 

СФОРМОВАНИХ НА ОСНОВІ СИНГУЛЯРНОГО РОЗКЛАДУ 

МАТРИЦЬ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

Голубничий В. О.; Прогонов Д. О.; Кущ С. М., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України 

 «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Своєчасне виявлення та протидія обміну повідомленнями між терори-

стами, а також поширенню заборонених матеріалів є важливою та актуаль-

ною задачею. Особливий інтерес представляє протидія функціонуванню 

стеганографічних систем (СтС) передачі даних в комунікаційних сервісах, 

наприклад, соціальних мережах, оскільки використання стеганографічних 

методів, на відміну від криптографічних, дозволяє приховати факт обміну 

даними. 

Найбільш часто приховання повідомлень в СтС проводиться в цифрові 

зображення (ЦЗ) з використанням методів спектрального аналізу, що до-

зволяє забезпечити високу стійкість стеганограм до методів активного сте-

гоаналізу, наприклад, компресії зображень, проте може призводити до по-

яви характерних змін параметрів ЦЗ [1]. Тому все більшого поширення на-

бувають робастні методи формування стеганограм (МФС) на основі спеці-

альних методів обробки ЦЗ, наприклад, шляхом сингулярного розкладу 

(СР) матриць окремих каналів кольору зображення-контейнеру (ЗК) [2]. 

Для виявлення стеганограм з даними, прихованими в частотній облас-

ті ЦЗ, були запропоновані як статистичні методи [1], так і методи структу-

рного аналізу ЦЗ [3]. Обмеженням практичного застосування таких мето-

дів є їх висока обчислювальна складність, внаслідок чого суттєво зростає 

час налаштування стегодетектору (СД). Проведення пасивного стегоаналі-

зу (ПС) ЦЗ з використанням статистичних характеристик метрик якості 

(МЯ) зображень [4] дозволяє зменшити час налаштування СД при заданій 

точності виявлення стеганограм. 

Метою роботи є визначення демаскуючих ознак стеганограм, сформо-

ваних з використанням СР, на основі аналізу статистичних параметрів МЯ 

контейнерів та стеганограм. 

Одним з поширених методів ПС ЦЗ є порівняння параметрів стеганог-

рам з характеристиками ЗК, при використанні набору тестових функцій 

(ТФ) [5]. Вибір ТФ є нетривіальною задачею і проводиться на основі апрі-

орних даних щодо МФС, або особливостей ЗК. При відсутності таких да-

них, виявлення стеганограм може бути здійснено на основі аналізу параме-

трів наборів МЯ ЦЗ. 

В роботі проведено аналіз змін статистичних параметрів МЯ для ЗК та 

стеганограм, сформованих на основі СР ЦЗ, при використанні найбільш 
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поширених методів обробки зображень: медіанної, вінерівської та гаусів-

ської фільтрації. При проведенні досліджень, згідно рекомендаціям [4], ро-

змір фільтрів, був обраний рівним 5 5  (пікселів). Аналіз ЦЗ проводився з 

використанням 14 метрик якості ЦЗ, об‘єднаних у групи [6], що характери-

зують: 

1. Спотворення ЦЗ у просторовій області: Maximum Difference (MD), 

Normalized Absolute Difference (NAD), Mean-Squared Error (MSE), Laplacian 

Mean-Squared Error (LMSE), Histogram Similarity (HS); 

2. Спотворення ЦЗ у спектральній області: Weighted Spectral Distortion 

Magnitude (WSDM), Weighted Spectral Distortion Angle (WSDА); 

3. Кореляційні характеристики ЦЗ: Normalized Cross-Correlation 

(NCC), Czenakowski Distance (CD), Mean Angular Difference (MAD); 

4. Структуру та якість ЦЗ: Image Fidelity (IF), Structural Content (SC), 

Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Structure Similarity (SSIM). 

Формування стеганограм проводилось шляхом СР матриць окремих 

каналів кольору ЗК та стегоданих, представлених у вигляді повнокольоро-

вих ЦЗ [2]. При розрахунках сумарних елементів матриці сингулярних чи-

сел (СЧ) для стегоданих СЧ були взяті з ваговим коефіцієнтом G . Значен-

ня G  змінювалися від 
min 0,02G   (нижня границя відновлення стегоданих) 

до 
max 0,08G   (поява візуальних спотворень ЦЗ), з кроком 0,02G  . 

Дослідження проводилися на тестовому пакеті, який складався зі 100 

кольорових ЗК з роздільною здатністю 3820 2160  (пікселів). В якості сте-

годаних були використані ЦЗ з різним ступенем деталізації: креслення 

( 567 463  пікселів), карта (800 800  пікселів) та портрет (565 850  пік-

селів). Ступінь заповнення контейнеру (частка модифікованих СЧ від зага-

льної кількості ненульових СЧ ЗК) змінювалася від 5 % до 25 %, з кроком 

5 %, та від 25 % до 95 %, з кроком 10 %. 

За результатами аналізу статистичних параметрів МЯ вибраних кана-

лів кольору ЗК та стеганограм, сформованих на основі СР матриць ЦЗ, 

отримані кластери ознак ЗК та стеганограм – набори МЯ, значення котрих 

найбільше змінюються при проведенні обробки, відповідно, чистого та за-

повненого контейнерів. 

Кластери ознак сформовані для всіх випадків: медіанної, вінерівської 

та гаусівської фільтрації, як ЗК, так і стеганограм. 

На основі проведеного аналізу визначені основні демаскуючі ознаки 

стеганограм, сформованих з використанням СР матриць ЦЗ.  

Показано, що склад кластеру демаскуючих ознак не залежить від ви-

бору виду фільтрації ЦЗ.  

Підвищення ймовірності виявлення стеганограм може бути досягнуто 

за рахунок проведення, по розробленому алгоритму, узагальненої оцінки 

параметрів елементів кластерів ознак стеганограм та контейнерів. 

Проведення ранжування ознак контейнерів та стеганограм дозволяє 

зменшити потужність кластерів, що спрощує процедуру налаштування СД. 
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Анотація 

В роботі досліджені зміни статистичних параметрів метрик якості чистих та запо-

внених контейнерів при обробці окремих каналів кольору цифрових зображень з вико-

ристанням медіанної, вінеровської та гаусівської фільтрації. За результатами проведе-

ного аналізу сформовані кластери ознак чистих контейнерів та стеганограм, на основі 

котрих можливе розпізнавання наявності стегоданих у цифрових зображеннях. 

Ключові слова: пасивний стегоаналіз, метрики якості зображень. 

Аннотация 

В работе проведены исследования изменения статистических параметров метрик 

качества чистых и заполненных контейнеров при обработке отдельных каналов цвета 

цифровых изображений с использованием медианной, винеровской и гауссовской фи-

льтрации. За результатами проведенного анализа сформированы кластеры признаков 

чистых контейнеров и стеганограмм, на основании которых возможно распознавание 

наличия стегоданных в цифровых изображениях. 

Ключевые слова: пассивный стегоанализ, метрики качества изображений. 

Abstract 

The paper is devoted to analysis of alteration the statistical parameters of image quality 

metrics for empty and filled cover images by separate color channel processing with usage of 

median, Wiener and Gaussian filtering. Based on obtained results, there are formed the 

clusters in feature space for cover and stego images, which allow discerning the presence 

ofhidden messages in digital image. 

Keywords: passive steganalysis, image quality metrics. 
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ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК ПРИКЛАДНОГО РІВНЯ 

Зінченко В. В.; Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 
 «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Однією з загроз у сфері захисту інформації є технологія DDoS-атак на 

сервери інформаційних ресурсів. Умовно DDoS-атаки можна поділити на 

два підвиди: мережевого та прикладного рівня. Атаки мережевого рівня 

сьогодні не створюють серйозної небезпеки, завдяки розробленим успіш-

ним методам боротьби з ними. При цьому, DDoS-атаки прикладного рівня 

продовжують бути ефективним інструментом для перевантаження інфор-

маційних ресурсів, що призводить до подальших збоїв у функціонуванні 

останніх. Ці атаки використовують легальні HTTP-запити, а тому їх вияв-

лення у реальному часі є досить складною задачею. У цій роботі пропону-

ється реалізація ефективного методу, що дозволяє в режимі online з висо-

кою ймовірнісю виявити ознаки дії DDoS-атак прикладного рівня. 

Під DDoS-атаками прикладного рівня розуміють атаки, робота яких 

відбувається за участю верхнього рівня OSI-моделі – рівня додатків. Зазви-

чай, їхня дія проявляється у вивантаженні великої кількості об‘ємних фай-

лів або переповненні зовнішніми запитами пошукової системи, баз даних 

тощо. Таким чином, відбувається примусове переведення сервера у «неви-

значений» стан. Щоб не бути завчасно виявленою, атака передбачає замас-

коване під флешмоб (одночасне звернення користувачів до вебсайту) 

насичення інформаційного каналу. Аналіз надходження запитів за часови-

ми та адресними параметрами дозволяє з високою точністю виявити напад 

на компютерну систему (див. рис. 1). 

 
Рисунок 1. DDoS-атака прикладного рівня 

Трафік, що надходить до веб-сайтів, складається переважно з потоку 

HTTP Get-запитів. За деякий проміжок часу ∆t з IP-адреси ix  надходить is  

таких запитів. Отже, кожному проміжку ∆t можна співставити пари 1 1( , )x s , 
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2 2( , )x s ,…, ( , )n nx s , де 
1x ,…,

nx  — усі IP-адреси, з яких за час ∆t надходили 

HTTP Get-запити, 
1s ,…,

ns   — кількість таких запитів з відповідної адреси. 

Введемо поняття ентропії HTTP Get-запитів відносно IP-адрес, з яких 

вони надійшли: 

 
2( ) log ( ( ))i i

i

H p x p x  , 

де ( )ip x  – ймовірність HTTP Get-запиту з адреси 
ix , ( ) i

i

i

i

s
p x

s



. 

Очевидно, що таким чином визначене значення ентропії, при DDoS-

атаці прикладного рівня, буде меншим, ніж значення ентропії, при роботі 

сервера за звичайної кількості запитів, яке, у свою чергу, буде меншим за 

значення ентропії при ситуації флешмобу. 

Значення ентропії 1H ,
2H ,…, tH , знайдені у послідовні проміжки часу, 

утворюють часовий ряд [1]. Такий часовий ряд можна описати рівнянням 

авторегресії p-го порядку: 

 
1 1 2 2 ...t t t

t t t p t p ty a y a y a y e       , 

тобто поточне значення ентропії дорівнює зваженій сумі попередніх зна-

чень і помилки 
te . Помилка te  вводиться для врахування можливої невід-

повідності обчисленого значення ентропії з реальним (наприклад, коли не 

всі HTTP Get-запити надійшли до серверу). 

Оцінки коефіцієнтів такої моделі можна знайти за допомогою фільтра 

Калмана [2, 3]. Для цього доцільно перейти у простір стану. 

Нехай 
1 2( , ,..., )t t t

t pX a a a  – вектор стану; 
1 2( , ,..., )t t t t pF H H H    – мат-

риця переходу. Тоді рівняння авторегресії можна записати у вигляді: 

 t t t tH F X e  . 

Припустимо, що tX  є вінеровським процесом: 

 1 1t t tX X w   , tw  і te  – некорельовані, 

 2( )t wD w  , 2(e )t eD  . 

Оцінка ˆ
tX  реального стану tX  буде обчислюватися наступним чином:  

 
| 1 1

ˆ
t t tX X  , 

1| 1 1 tt t t wP P C
   , 

 1

| 1 | 1( )
t

T T

t t t t t t t t eK P F F P F C 

   , 
| 1 | 1

ˆ ˆ ˆ( )t t t t t t t tX X K H F X    , 

 
| 1( )t t t t tP I K F P   , 

де 
| 1t tP 

 — апріорна коваріаційна матриця, а tP  — апостеріорна коваріацій-

на матриця. 
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За допомогою отриманих оцінок ˆ
tX  можна охарактеризувати поточ-

ний рівень небезпеки трафіку, направленого на сервер. Тобто, виявлення 

факту DDoS-атаки зводиться до віднесення значень оцінок стану до однієї 

з двох груп значень: перша, при якій досить висока ймовірність перебігу 

DDoS-атаки прикладного рівня на сервер «жертви», та друга, для якої нев-

ластиві подібні атаки. Для розв‘язання цієї задачі класифікації використо-

вується метод опорних векторів. 

Випробування запропонованого методу виявлення DDoS-атак прикла-

дного рівня були проведені за умов як звичайного перебігу подій для сер-

вера, так і в умовах, подібних до флешмобу. В обох випадках атаки фіксу-

валися з досить високою точністю (близько 90 %), що вказує на придат-

ність даного методу для боротьби з такого роду загрозами. 

Отже, у роботі розглянуто ефективний підхід для протистояння одній 

з найактуальніших проблем захисту інформації сучасності – проблемі 

DDoS-атак прикладного рівня. Закладений в основу методу фільтр Калма-

на для обчислення оцінки стану потребує лише значення оцінки стану з 

попереднього кроку та значення вимірювань з поточного кроку. Така влас-

тивість дає змогу ефективно відстежувати трафік на можливість проведен-

ня DDoS-атак прикладного рівня у режимі реального часу. Висока точність 

вияву загроз в умовах нормального потоку запитів і в умовах флешмобу є 

незаперечною перевагою запропонованого методу. 
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Анотація 

Представлено метод для виявлення DDoS-атак прикладного рівня, який дозволяє 

відстежувати трафік у режимі реального часу. Розглянуто застосування запропоновано-

го методу в умовах нормального потоку запитів і подібних до флешмобу. 

Ключові слова: DDoS-атаки, фільтр Калмана, безпека мережі. 

Аннотация 

Представлен метод для выявления DDoS-атак уровня приложений, который поз-

воляет исследовать трафик в режиме реального времени. Рассмотрено применение 

предложенного метода в условиях нормального потока запросов и подобных 

флешмобу. 

Ключевые слова: DDoS-атаки, фильтр Калмана, безопасность сети. 

Abstract  

An approach for detection of application-layer DDoS-attacks which allows to monitor 

network traffic in real time is provided. Applying of this method in different conditions: with 

a normal stream of requests and in flash crowd is considered. 

Keywords: DDoS-attacks, Kalman filter, network security. 
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АДАПТИВНИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОСОВОЇ 

АКТИВНОСТІ 

Корнієнко О. О.; Кущ С. М., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Важливим етапом попередньої обробки мовного сигналу (МС) у сис-

темі автентифікації мовця є визначення сегментів сигналу, що містять го-

лосові дані.  

Ефективність алгоритму визначення голосової активності (АВГА) 

оцінюється його надійністю, стійкістю, точністю, адаптивністю та складні-

стю обчислень [1]. Сучасні АВГА, що використовують, наприклад, ZCR 

(Zero Crossing Rate) [2] та енергетичний метод [3], характеризуються зни-

женням точності виявлення сегментів голосу та тиші (СГТ) при зменшенні 

співвідношення сигнал/шум [4]. Для підвищення точності розпізнавання 

СГТ АВГА запропоновано використання метрики Махаланобіса [5] та ал-

горитму, основаного на розрахунках різниць спектральних компонент 

(Spectral subtraction (SS)) [6]. Недоліком модифікованих алгоритмів є не-

обхідність проведення переналагодження класифікаторів голосу та тиші 

(КГТ) при зміні співвідношення сигнал/шум у каналі зв‘язку [8]. 

Метою роботи є розробка адаптивного алгоритму формування КГТ. 

Розроблений алгоритм можна 

розділити на дві частини: навчання 

КГТ та виділення СГТ. Навчання 

проводиться для МС, якщо не мен-

ше ніж 10 % від загальної кількості 

фреймів містять голосові дані. 

Структурна схема адаптивного 

АВГА зображена на рисунку 1. 

На 1-му етапі, для формування 

вектору ознак сегментів для кожно-

го фрейму, проводиться розрахунок 

мел-частотних кепстральних 

(MFCC) та вейвлет пакетних коефі-

цієнтів (WPC). На 2-му етапі, для 

збільшення співвідношення сиг-

нал/шум, використовується SS [7]. 

На третьому етапі роботи алгорит-

му виділяється 10 % фреймів з най-

більшою та найменшою енергією, 

що характеризують сегменти голосу та тиші. Процес навчання класифіка-

 
Рисунок 1. Структурна схема адаптивного 

АВГА. 
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торів голосу та тиші на вибірці векторів ознак вибраних фреймів прово-

диться на 4-му етапі. Критерієм закінчення процедури налаштування є не 

стільки мінімізація похибки навчання, скільки мінімізація помилки уза-

гальнення для ансамблю можливих сигналів. На п‘ятому етапі проводяться 

розрахунки щільностей умовних ймовірностей та порогового значення, на 

основі яких на шостому етапі, у вирішувальному пристрої, визначається 

належність сегменту до одного з класів. 

Експериментальні дос-

лідження по визначенню 

точності виділення СГТ 

проводились на вибірці з 

десяти (п‘яти чоловічих та 

п‘яти жіночих) голосових 

записів, тривалістю 5 хв 

кожен, з частотою дискре-

тизації 16 кГц. При цьому 

стадія попереднього на-

вчання була завершена. 

Тривалість фрейму була 

прийнята 30 мс (480 відлі-

ків) з перекриттям 10 мс 

(160 відліків). Вектор ознак 

для фрейму МС складався з 

12 MFCC, визначених при 

використанні 27 мел-

частотних фільтрів. Для ро-

зрахунку WPC використовувалось дерево декомпозиції МС [8]. При фор-

муванні КГТ було використано 32 гаусових розподіли. Точність результа-

тів, одержаних при використанні розробленого адаптивного АВГА, порів-

нювалась з результатами, одержаними при тих же умовах, для АВГА з ме-

трикою Махаланобіса (STD) [3], енергетичного методу [3] та методу ZCR 

[4]. Залежності коефіцієнтів, що характеризують рівність ймовірності по-

милок 1-ого та 2-ого роду (EER, Error equal rate) від дисперсії адитивного 

білого гаусового шуму (АБГШ), зображені на рисунку 2. Виявлено, що 

значення EER для алгоритму з використанням WPC в широкому діапазоні 

змін дисперсії гаусівського шуму менше, ніж у інших методів. Наприклад, 

при дисперсії АБГШ sigma=0,1 для цього алгоритму EER =1,4 %, а EER 

для адаптивного АВГА з MFCC складає 7,8 %, ZCR — 36,7 %, STD — 

4,6 %, а енергетичного — 4,4 %. 

Розроблений алгоритм, у порівнянні з відомими методами, характери-

зується мінімальними значеннями EER і може бути використаний для під-

вищення ефективності аудіоавтентифікації мовця у системах контролю до-

ступом. 

 
Рисунок 2. Залежність помилки EER від дисперсії 

АБГШ для АВГА: STD — з метрикою Махаланобі-

са; Energy — енергетичний; ZCR — з визначенням 

частоти перетину нуля, VADMFCC/WPC — розроб-

лений адаптивний алгоритм з MFCC та WPC відпо-

відно. 
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Анотація 

У роботі запропонований адаптивний алгоритм визначення голосової активності, 

який може бути використаний для підвищення ефективності системи автентифікації 

мовця в системах біометричного контролю доступом. 

Ключові слова: Визначення голосової активності, вейвлет пакетні коефіцієнти, ав-

тентифікація мовця. 

Аннотация 

В работе предложен адаптивный алгоритм определения голосовой активности, ко-

торый может быть использован для повышения эффективности систем аутентификации 

диктора в системах биометрического контроля доступа. 

Ключевые слова: Определение голосовой активности, вейвлет пакетные коэффи-

циенты, аутентификация диктора. 

Abstract  

Adaptive voice activity detector was proposed. It can be used for efficiency increasing 

of speaker recognition systemsin biometric access control systems. 

Keywords: Voice activity detection, wavelet packet coefficients, speaker verification. 
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ВИБІР ПОЛІТИКИ БЕЗПЕКИ В КОМП’ЮТЕРНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ. ВИКОРИСТАННЯ VPN-ТУНЕЛІВ 

ТА МЕРЖЕВОГО ЕКРАНУ 

Трапезон К. О., к.т.н.; Панічева Н. О.; Гумен Т. Ф. 

 Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Пропорційно до збільшення частки населення, що використовує світо-

ву мережу Інтернет як джерело доступу до інформації в повсякденному 

житті та в комерційних цілях, кожен день зростає кількість атак, що ста-

вить під сумнів існуючі базові принципи мережної безпеки [1]. 

Основна задача, з якою стикаються всі кваліфіковані спеціалісти — 

первинне визначення типу можливих порушень мережевої безпеки [2–4]. 

Метою статті є формулювання принципів та кроків, які дозволяють 

розв‘язати проблему захисту інформації в телекомунікаційних мережах за-

гального та індивідуального доступу, а також демонстрація одного з мож-

ливих варіантів. 

Для успішного вибору політики захисту необхідне виконання наступ-

них кроків: визначення необхідного рівня захисту мережі, виявлення голо-

вних причин проблем, що виникають при захисті мережі, надання характе-

ристики порушників захисту та виявлення мотиви їх дій, ідентифікація ти-

пових загроз безпеки мережі,вибір контрмір, за допомогою яких вирішу-

ються задачі. 

Серед головних причин проблем захисту мережі можна виділити:  

1) технологічні недоліки мережі: вразливі місця та недоліки операцій-

них систем, мережевого обладнання, протоколів передачі даних;  

2) недоліки конфігурації: недостатній захист, що забезпечується на-

лаштуваннями за замовчуванням; неправильна конфігурація мережевого 

обладнання; незахищені облікові записи користувачів; або використання 

ними занадто простих паролів; неправильні налаштування служб Internet;  

3) недоліки політики безпеки: відсутність документованої політики 

захисту; внутрішні протиріччя; відсутність спадковості; відсутність логіч-

ного контролю доступу до мережевого обладнання; необережне адмініст-

рування; моніторинг та контроль; необізнаність про можливість атак, не-

відповідність програмного забезпечення та апаратних коштів прийнятої 

політики захисту мережі; відсутність процедур проведення обробки інци-

дентів захисту та плану відновлення системи. 

З-поміж величезної кількості існуючих рішень із захисту 

комп‘ютерних мереж, слід зазначити найбільш «універсальні»: патчі та 

оновлення програмного забезпечення (ПЗ), засоби блокування спливаючих 

вікон, захист від шпіонського ПЗ, антивірусні програми, мережевий 
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фільтр, спам-фільтр, шифрування паролів, використання VPN-тунелів, від-

ключення потенційно небезпечних служб маршрутизаторів і т. д. 

 

  
Рисунок 1. Робоче вікно програми Modeler і 

змоделлю комп‘ютерної мережі з мережевим 

екраном і налаштованими VPN-тунелями 

Рисунок 2. Результат роботи робочої 

станції Sales E з настроєним VPN-

тунелем 

Проілюструємо запровадження окремих заходів політики безпеки на 

апаратному та програмному рівнях в програмі Modeler. На рисунку 1 пока-

зано варіант моделі комп‘ютерної мережі з політикою безпеки, основаною 

на включенні мережного екрану та налаштуванні VPN-підключень. За 

умови збільшення рівнів вхідного та вихідного трафіку є можливість уне-

можливити передачу даних до окремих вузлів моделі. 

За результатами відпрацювання моделі можна порівняти дані для під-

ключення робочої станції Sales F без VPN тунелю та робочої станції Sales 

E з налаштованим VPN-тунелем. Як бачимо, Sales F не пропускає трафік на 

додаток Database та не отримує трафік з додатку E-mail, в той час, як дода-

тки на Sales E працюють у звичайному режимі (рис. 2). 

Таким чином, згідно описаної вище політики безпеки, можна встано-

вити обмеження доступу до серверів та ресурсів мережі для окремих вузлів 

і навіть за окремими видами даних, що передаються в мережі офісного ма-

сштабу.  

Окремо до політики безпеки на апаратному рівні можна встановити 

мережевий екран (фаєрвол) (рис. 1), який дозволяє на основі описаного 

профілю користувачів закрити доступ до ресурсів мережі. Слід відмітити, 

що за налаштуваннями моделі в програмному середовищі Modeler не вико-

ристовується доступ на основі персоналізованих даних користувачів, а це 

значно спрощує архітектуру мережі, адже при цьому зникає необхідність 

встановлювати на рівні управління персоналізованих баз даних користува-

чів мережі. 



 

Захист інформації 

Міжнародна науково-технічна конференція 

270 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

Перелік посилань 

1. Девянин П. М. Модели безопасности компьютерных систем / П. М. Девянин. — 

М.: Академия, 2005. — 144 с.–ISBN 5-7695-2053. 

2. Андрончик А. Н. Защита информации в компьютерных сетях. Практический 

курс / А. Н. Андрончик, В. В. Богданов, Н. А. Домуховский и др.; под ред. 

Н. И. Синадского. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. — 248 с.: 153 ил., 14 табл. – Би-

блиогр.: с. 239-240. –ISBN978-5-321-01219-2. 

3. Каторин Ю. Ф.Защита информации техническими средствами. Учебное пособие 

/ Ю. Ф. Каторин, А. В. Разумовский, А. И. Спивак. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 

2012. — 416 с.−ISBN978-5-321-01219-2. 

4. Биячуев Т. А. Безопасность корпоративных сетей. Учебное пособие / 

Т. А. Биячуев. — Санкт-Петербург. ГУ-ИТМО, 2004. — 161 с. 

Анотація 

Визначено основні кроки, які дозволяють при проектуванні телекомунікаційних 

мереж забезпечити захист даних через формулювання та дотримання правил політики 

безпеки. Сформульовано основні фактори, які можуть призвести до зменшення рівня 

захисту комп‘ютерних інформаційних мереж. Перераховані загальні заходи безпеки та 

проілюстровано один із методів. 

Ключові слова: інформація, політика безпеки, захист мережі, типи загроз. 

Аннотация 

Определены основные шаги, которые позволяют на этапе проектирования телеко-

ммуникационных сетей обеспечить защиту данных путем формулирования и выполне-

ния правил политики безопасности. Сформулированы основные факторы, которые мо-

гут привести к снижению уровня защиты компьютерных информационных сетей. Пе-

речислены общие меры безопасности и проиллюстрировано один из методов. 

Ключевые слова: информация, политика безопасности, защита сети, типы угроз. 

Abstract 

Basic steps that allow on the stage of planning of telecommunications network to 

provide the protection of data by formulation and implementation of rules of policy of safety 

are certain. Basic factors that can result in the decline of level of defense of computer 

informative networks are set forth. Common security solutions were listedаnd one of the 

methods was illustrated. 

Keywords: information, security policy, protection of the network, types of threats. 
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ОЦІНКА МІНІМАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ПОЛЯ В ЗАДАЧАХ 

ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Ткач Л. О.;Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

 «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Чимало завдань технічного захисту інформації передбачає оцінку гра-

ничних рівнів напруженості електромагнітного поля (ГРНП), що дозволя-

ють ефективно здійснювати радіоелектронну розвідку. На практиці під 

ГРНП розуміють рівні, які в місці розташування відповідних радіоелект-

ронних пристроїв дозволяють вести радіопередачу чи радіоприйом з при-

сутніми несприятливими умовами та діючими шумами, але за відсутності 

перешкод від джерел радіоелектронної боротьби [1, 2]. До несприятливих 

умов відносяться: промислові завади у тому ж частотному діапазоні, хара-

ктеристики радіоелектронного пристрою, параметри середовища поши-

рення хвиль тощо. 

Характеристиками радіоелектронного пристрою, що суттєво вплива-

ють на значення ГРНП є чутливість (коефіцієнт шуму) і ефективна шумова 

смуга. 

Навколишнє середовище характеризується рівнем зовнішніх шумів, 

які поділяють за своїм походженням на природні (наприклад, атмосферні 

шуми тощо) та штучні (індустріальні завади). ГРНП доцільно оцінювати за 

формулою:  

             , 

де       — сумарна напруженість внутрішніх і зовнішніх шумів у місці ро-

зташування антени радіоприймального пристрою (РПП);     — необхідне 

відношення С/Ш на вході РПП [3]. 

Сумарна потужність всіх шумів на вході приймача: 

                         , 

де       — потужність власних шумів радіоприймача;         — потужність 

природних зовнішніх шумів;        — потужність індустріальних шумів. 

ГРНП електричної складової поля оцінимо за виразом: 

              
       

         
           , 

де       — еквівалентна напруженість власних шумів РПП, мкВ/м; 

        — напруженість природних зовнішніх шумів, мкВ/м;        — на-

пруженість індустріальних шумів, мкВ/м. 

Розрахунок еквівалентної напруженості внутрішніх шумів полягає у 

наступному. Якщо відома чутливість РПП   [мкВ], виміряна при заданому 
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вихідному відношенні С/Ш (наприклад, 12дБ)      , то потужність влас-

них шумів РПП можна наближено оцінити за формулою: 

       
  

    
 
  

, 

де     — вхідний опір, Ом;     — відношення С/Ш на вході приймача, в 

разах. 

На відміну від РПП з амплітудним детектором, для яких зміна відно-

шення С/Ш на виході системи в порівнянні зі входом несуттєва, для ЧС 

приймачів доцільно враховувати виграш, який забезпечується частотним 

демодулятором. Для ідеального частотного детектора можна записати: 

            √            . 

На рис. 1 і рис. 2 показані залежності необхідного відношення С/Ш на 

вході для забезпечення відповідного відношення С/Ш на виході для РПП з 

амплітудним і частотним детекторами відповідно. 

  

Рисунок 1. Зміна відношення С/Ш 

для амплітудного детектора 

Рисунок 2. Зміна відношення С/Ш 

для частотного детектора 

Для цифрових систем радіозв'язку необхідне вхідне відношення С/Ш 

визначається пороговим значенням ймовірності помилки вихідного пові-

домлення [4]. 

Отже, напруженість власних шумів приймача в місці розташування 

приймальної антени може бути представлене як напруженість електромаг-

нітного поля, створюваного еквівалентним джерелом шуму, розташованим 

в напрямку максимуму діаграми спрямованості антени РПП, [мкВ/м]: 

       
      

   
√

        

    
, (1) 

де   — максимальна частота радіосигналу, МГц;                  — 

абсолютне значення коефіцієнта підсилення антени, в разах,   — коефіці-

єнт підсилення антени РПП, дБ;   — втрати у фідері, в разах. 

Якщо відомий коефіцієнт шуму  ш [дБ], то потужність внутрішніх 
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шумів можна оцінити, використовуючи співвідношення: 

                 
  
     , (2) 

де              — постійна Больцмана, Дж/К;      — ефективна шумо-

ва температура, К;     — смуга проміжної частоти за рівнем 3 дБ. 

Підстановкою (1) в (2) можна визначити значення еквівалентної на-

пруженості власних шумів за відомим коефіцієнтом шуму. 

Таким чином, наведений аналітичний апарат дозволяє здійснити якіс-

ну оцінку граничних рівнів напруженості електромагнітного поля, за яких 

функціонують найсучасніші засоби радіоелектронної розвідки. 
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Анотація 

Представлено аналітичний апарат, що дозволяє здійснити якісну оцінку гранич-

них рівнів напруженості електромагнітного поля, за яких функціонують найсучасніші 

засоби радіоелектронної розвідки. При цьому показано особливості аналізу систем ра-

діоелектронної розвідки, що використовують амплітудне чи частотне детектування. 

Вказано особливості застосування апарату до цифрових систем. 

Ключові слова: захист інформації, радіоелектронна боротьба, напруженість поля. 

Аннотация 

Представлено аналитический аппарат, который позволяет осуществлять качест-

венную оценку граничных уровней напряженности электромагнитного поля, при кото-

рых функционируют современные средства радиоэлектронной разведки. При этом по-

казано особенности анализа систем радиоэлектронной разведки, которые используют 

амплитудное или частотное детектирование. Указано на особенности применения ап-

парата к цифровым системам. 

Ключевые слова: защита информации, радиоэлектронная борьба, напряженность 

поля. 

Abstract  

The analytical technique, which allows to realize qualitative estimation of boundary lev-

els of an electromagnetic field intensity in case of which the modern means of radio-

electronic exploration operate, is presented. The analysis features of the systems of radio-

electronic exploration which use amplitude or frequency detection are shown. It is pointed on 

the features of this technique usage to the digital systems. 

Keywords: information security, radio-electronic fight, field intensity. 
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ЗАХИСТ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДАНИХ ПРИ ПЕРЕДАЧІ ЇХ ПО 

ВІДКРИТОМУ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ В ON-LINE 

ДОКУМЕНТОВЕДЕННІ 

Товкач І. О., Піддубний В. О., к.т.н., доц.  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства актуальною є задача 

введення електронного документообігу в роботу державних управлінських 

структур, забезпечення зв'язку між державними органами управління та 

громадянським суспільством. 

Ця задача вирішується шляхом впровадження в їх роботу систем елек-

тронного документообігу (СЕД), наприклад таких, як АСКОД, архівна 

справа, «Megapolis. Документообіг», система електронного архіву STOR-M 

та інші [1–4]. Такі системи досить непогано працюють, але й мають свої 

недоліки, оскільки більшість з них необхідно встановлювати на кожен 

комп‘ютер індивідуально, що потребує значних часових затрат та залучен-

ня для їх налаштування спеціалістів високого кваліфікаційного рівня. Та-

кий порядок унеможливлює їх розгортання та обслуговування співробіт-

никами самої установи, де використовується СЕД, а це призводить до до-

даткових фінансових затрат. У більшості проаналізованих СЕД бази даних 

є уніфікованими, тобто незмінними для кожної конкретної установи або 

галузі. Тому їх не можна без суттєвої переробки перенести з однієї устано-

ви чи галузі в іншу. Такі бази даних зберігаються на кожному комп‘ютері 

окремо, а відтак не існує єдиної бази для перегляду всіх даних в цілому, що 

значно ускладнює статистичні дослідження роботи установи. Це вимагає 

утримувати у штаті державних установ висококваліфікованих системних 

адміністраторів, що є досить затратним. 

Тому була розроблена система електронного документоведення 

«ПОЛІДАР» (рис. 1), робота якої базується на паралельній обробці ліній-

них ірраціональних даних алгоритмами рекомбінації (від чого й походить 

її назва). Дана СЕД не потребує спеціалізованого обслуговування, не міс-

тить уніфікованих шаблонів для формування баз даних, а натомість дає 

можливість користувачам 1 самостійно створювати форми та шаблони під 

власні потреби. СЕД «ПОЛІДАР» включає в себе інтерактивний режим ко-

ристування, зручний інтерфейс, можливість формування бази даних під рі-

зні галузі, а також має шифровану передачу даних. Веб-сайт для управлін-

ня системою розміщено на SaaS-сервері 2 і використовується для передачі 

шифрованих даних з комп‘ютера працівника 1 установи до бази даних 

установи 3, тобто всі робочі місця  знаходяться в одній мережі. 
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Для шифрування застосовується оптимізований метод шифрування 

MHED-2 [5]. 

Його особливість полягає в тому, що в шифруванні одночасно задіяні 

чотири алгоритми: три симетричні (AES, Serpent, Twofish) та один 

асиметричний (RSA). Коротка  характеристика алгоритмів наведена нижче. 

Алгоритм AES (Advanced Encryption Standart) – симетричний алгоритм 

блочного кодування. Довжина блоку складає 128 біт, довжина ключа 

128 біт. Алгоритм Serpent – симетричний алгоритм блочного шифрування, 

довжина блоку складає 128 біт, довжина ключа 128 біт кількість раундів 

становить 32. Алгоритм Twofish – симетричний алгоритм блочного шифру-

вання, довжина блоку складає 128 біт, довжина ключа 256 біт, кількість 

раундів становить 16. Алгоритм RSA – асиметричний алгоритм шифруван-

ня, довжина ключа 1024 біт. 

Всі чотири алгоритми використовуються для комплексної обробки 

даних, при якій три симетричних алгоритми накладаються шар за шаром, 

послідовно, і після кожного встановлюється ключ за допомогою асиметри-

чного алгоритму, який потім записується в початок зашифрованих даних. 

Це дозволяє надійно захистити дані навіть при розшифрування одного з 

симетричних алгоритмів при спробі несанкціонованого доступу до інфор-

мації. 

Дослідження запропонованого методу шифрування встановило, що 

послідовність накладання алгоритмів для різних типів даних впливає на 

швидкодію роботи системи в цілому. Так для текстових даних більш шви-

дкою є обробка в такій послідовності — (Serpent – Twofish – AES), для гра-

фічних — (Twofish – Serpent – AES), для аудіо та відео — (AES – Serpent – 

Twofish). 

Використання методу MHED-2 дозволило зробити документообіг за-

хищеним від несанкціонованого використання інформації установи. 

Таким чином, розроблено програмне забезпечення для здійснення до-

кументообігу з можливістю шифрування даних та веб-сайт для взаємодії 

 
Рисунок 1. Структурна схема взаємодії в СЕД «ПОЛІДАР»: 1 — комп‘ютери користу-

вачів, який дозволяють шифрування даних, 2 — SaaS сервер з розміщеним веб-сайтом, 

3 — база даних установи, 4 — портал з можливістю отримання статистичних даних.  
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користувача з базою даних. Розроблений програмний продукт впровадже-

ний в архівний установах Київської області [6] і нараховує 62 бази даних, 

які об‘єднані в єдину мережу. Він дозволяє працівникам архівних установ, 

що не мають високої комп‘ютерної кваліфікації, самостійно працювати в 

СЕД і таким чином розвивати електронний документообіг в Україні. 
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Анотація 

Розроблено систему електронного документоведення, яка функціонує за допомо-

гою SааS–технології та забезпечує передачу даних по відкритому каналу зв‘язку інтер-

нету за допомогою методу шифрування MHED–2. 

Ключові слова: електронне документоведення, SaaS–сервер, відкритий канал 

зв‘язку, метод шифрування MHED–2. 

Аннотация 

Разработана система электронного документоведения, которая функционирует с 

помощью SааS–технологии и обеспечивает передачу данных по открытому каналу свя-

зи интернета с помощью метода шифрования MHED–2. 

Ключевые слова: электронное документоведение, SaaS–сервер, открытый канал 

связи, метод шифрования MHED–2. 

Abstract  

The system Electronic Documentation, which functions using SааS-technology and 

provides data on open communication channel – the Internet using encryption method 

MHED–2. 

Keywords: electronic documentation, SaaS–server, open communication channel, 

encryption MHED–2. 
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ИССЛЕДОВАННИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЛИГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА РЯДАМИ ВОЛЬТЕРРА 

Во Зуй Фук; Зинченко М. В., к.т.н. 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

В сфере технической защиты информации актуальной остается задача 

нахождения источников электромагнитного излучения. Особого внимания 

заслуживают нелинейные рассеиватели, способные переизлучать в окру-

жающее пространство новые спектральные составляющие. Исследование 

природы рассеивателя по спектру сигнала отклика в ряде случаев требует 

особых алгоритмов, причем адаптируемых под параметры воздействующе-

го сигнала [1, 2]. 

В качестве модели элементарного нелинейного рассеивателя принято 

рассматривать симметричный вибратор, в нагрузке которого находится 

полупроводниковый диод. Если известна эквивалентная схема антенной 

структуры и вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода, то можно полу-

чить математические выражения для нахождения амплитудного спектра 

гармонических и комбинационных составляющих тока, проходящего через 

полупроводниковый прибор. Особые сложности возникают, когда на рас-

сеиватель воздействуют четыре и более независимых сигналов с разными 

частотами. В этом случае нелинейный процесс представляет смешивание 

этих сигналов с последующим образованием широкого спектра сигнала 

отклика, состоящего из комбинационных и гармонических компонент ти-

па: 

 
1 2 3 4 диода( )I K L M N i        , 

где ω1-ω4 — частоты воздействующих сигналов; К, L, М, N — коэффицие-

нты, принимающие значение из ряда целых чисел 0, 1, 2, 3, .... Для нахож-

дения спектра сигнала отклика при полигармоническом воздействии воз-

можно применение метода динамических рядов Вольтерра [3]. 

При расчете амплитуд спектральных составляющих в процессе гармониче-

ского или полигармонического возбуждения необходимо наиболее точно 

подобрать апроксимирующую функцию нелинейных участков ВАХ диода, 

соответствующих воздействующим токам. Для разрешения задачи апрок-

симации как правило используется метод, основанный на применении три-

гонометрических функций кратных аргументов.  

Получение приближенного выражения n-го порядка для ВАХ диода 

предусматривает выбор n-го количества точек на соответствующей харак-

теристике с последующим формированием системы из n уравнений вида: 

 2 3 1

1 2 3 1

n n

д вход вход вход n вход n входI aU a U a U a U a U

     , 
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где 
1a ,.. 

na  — коэффициенты аппроксимации. 

В случае моногармонического воздействия на нелинейный рассеива-

тель, которое характеризуется выражением 
0 0( ) cos( )U t U t    , где U0 — 

постоянное напряжение смещения, уравнение преобразованного тока име-

ет вид: 

 2

1 0 0 2 0 0 0 0( ) ( cos( )) ( cos( )) .. ( cos( ))n

nI t a U t a U t a U t               . 

Отметим, что полигармоническое воздействие с частотами 
p  харак-

теризуется функцией ( )pu t , представленной в виде ряда Фурье: 

 ( ) exp( )k

p p p

k

u t U jk t




  , 

где k

pU  — коэффициенты разложения. 

Рассмотрим влияние на нелинейный рассеиватель бигармонического 

сигнала, причем одна его составляющая по частоте намного больше другой 

(ω1>ω2). В этом случае ток и напряжение через полупроводниковый эле-

мент будут найдены с учетом всех комбинационных частот: 

 
1 2h   , h=0,1,2... 

  1 2( ) expk

h

U t U j h t 




    , 

  1 2( ) expk

h

I t I j h t 




    . 

При более сложном полигармоническом воздействии рациональным 

является использование метода динамических рядов Вольтерра в исследо-

вании нелинейно преобразованных токов. В соответствии с указанным ме-

тодом производится анализ системы, использующий линейную аппрокси-

мацию для нахождения подсистем, описываемых уравнениями первого по-

рядка. Далее находятся подсистемы второго порядка, учитывающие «сла-

бые» нелиненйности как дополнительные источники тока. Значения ком-

плексных амплитуд источников могут быть выражены через значения то-

ков и напряжений, которые были найдены при расчете подсистемы перво-

го порядка. Эта процедура продолжается до тех пор, пока не будет найден 

требуемый порядок. 

Так, с учетом указанного подхода и точной аппроксимации функций 

для ВАХ полупроводникового элемента, при действии бигармонического 

сигнала в виде 
1 1 2 2cos cosвходU U t U t    возможным становится нахожде-

ние амплитудных составляющих в выражениях: 

  1 2( ) exp ( )l k p p

h l

U t U U j h l t   
 

 

   
   , 
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  1 2( ) exp ( )l k p p

h l

I t I I j h l t   
 

 

   
   . 

Таким образом, в контексте решения актуальной задачи нахождения источников 

электромагнитного излучения средствами технической защиты информации, рассмот-

рено применение динамических рядов Вольтерра для анализа нелинейных рассеивате-

лей при полигармоническом воздействии по спектру сигнала отклика. Эта методика 

дает возможность неявно учесть «слабые» нелинейности ВАХ полупроводникового 

элемента, что позволяет адекватно рассчитать минимальные уровни спектральных сос-

тавляющих сигнала отклика для оценки динамического диапазона работы нелинейного 

рассеивателя. 
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Анотація 

Показана можливість застосування динамічних рядів Вольтерра для аналізу нелі-

нійних розсіювачів при полігармонічному впливі по спектру сигналу відгуку. Обґрун-

товано методику неявного врахування «слабких» нелінійностей ВАХ напівпровіднико-

вого елемента, що дозволяє проводити адекватний розрахунок мінімальних рівнів спек-

тральних складових сигналу відгуку для оцінки динамічного діапазону роботи неліній-

ного розсіювача. 

Ключові слова: захист інформації, нелінійний розсіювач, ряди Вольтерра. 

Аннотация 

Показана возможность применения динамических рядов Вольтерра для анализа 

нелинейных рассеивателей при полигармоническом воздействии по спектру сигнала 

отклика. Обоснована методика неявного учета «слабых» нелинейностей ВАХ полупро-

водникового элемента, что позволяет производить адекватный расчет минимальных 

уровней спектральных составляющих сигнала отклика для оценки динамического диа-

пазона работы нелинейного рассеивателя. 

Ключевые слова: защита информации, нелинейный рассеиватель, ряды Вольтерра. 

Abstract 

Possibility of usage of dynamic Volterra series for nonlinear scatterers analysis at 

polyharmonic impact on the response signal spectrum is shown. The method of implicit 

accounting of CVC "feeble" nonlinearity of semiconductor element, that allows to make an 

adequate calculation of minimum levels of the response signal spectral components for the 

estimation of dynamic range of nonlinear scatterer is justified. 

Keywords: information security, nonlinear scatterer, Volterra series. 
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АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Швец В. А., к.т.н., доц.; Цигвинцев Р. Д.; Стеценко О. В. 

Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина 

В области информационной безопасности проделана большая работа 

по созданию и реализации различных методов и средств защиты акустиче-

ской информации от несанкционированного съема.  

Чаще всего необходимо обеспечивать защиту акустической информа-

ции, циркулирующей в уже существующем как минимум несколько лет 

помещении, что не всегда дает возможность проводить инженерные рабо-

ты для реализации пассивных методов. В таких условиях актуальнее сове-

ршенствовать активные методы защиты, устраняя дискомфорт, который 

испытывают собеседники от работающих генераторов шума. 

Учитывая возможные способы перехвата акустической информации, 

наиболее уязвимой будет область вблизи физической границы помещения. 

Следовательно, необходимо сосредоточить максимум усилий на защите 

именно этой зоны. 

Если каким-либо образом удастся создать до физической границы по-

мещения«зону тишины», то будут нейтрализованы все методы перехвата 

акустической информации. Под «зоной тишины» следует понимать такую 

область пространства, где мощность информативных составляющих акус-

тического сигнала каким-либо образом компенсируется. 

Сложность прогнозирования всех возможных вариантов распростра-

нения ициркуляции акустического сигнала в ограниченном пространстве 

наталкивает авторов на применение адаптивных систем для подавления 

акустического сигнала. Созданная при помощи таких систем и активных 

методов «зона тишины» позволит обеспечить достаточно эффективную 

защиту акустической информации, при этом не будет вносить ощутимый 

дискомфорт для ведущих беседу лиц. 

Создание «зоны тишины» возможно путем взаимодействия двух акус-

тических волн: первичной и компенсирующей. Компенсирующая волна 

имеет ту же частоту и амплитуду, что и первичная, но сдвинута по фазе на 

180°. Для гашения волн сложной формы (такой как речевой сигнал и мно-

гие др.) генерируемая компенсирующая волна должна содержать все час-

тотные составляющие первичной. Требования к амплитуде и фазе остают-

ся теми же. Адаптивная система позволит решить проблему влияния пере-

отраженных волн. 

Структура одномерной адаптивной системы активного гашения пред-

ставлена на рис. 1. Первичная волна от источника акустического сигнала 

воспринимается микрофоном Ml, помещенным до излучателя Д компенси-
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рующего сигнала, на расстоянии L, обеспечивающем необходимое время 

для передачи и обработки сигналов микрофона [1]. Подключенным к адап-

тивному устройству, к которому также подключен микрофон М2, разме-

щенного в области пространства, где подавляются акустическое и вибра-

ционное поля. Адаптивное устройство [2], генерирует компенсирующую 

волну и подает ее на вход излучателя. Компенсирующая волна корректи-

руется дополнительно показаниями полученными с микрофона М2. При 

подборе передаточной функции в адаптивном устройстве [3] максимально 

точно, удается создать «зону тишины». 

Одномерная система позволит 

гасить акустическую волну только в 

одном направлении. Многомерная 

система будет компенсировать акус-

тическую волну в замкнутом ограни-

ченном пространстве сразу в неско-

льких направлениях. Благодаря это-

му уменьшится вероятность переот-

ражения волн от стен, а из созданной 

―зоны тишины‖ злоумышленник не 

сможет извлечь полезный акустичес-

кий сигнал. Многомерные системы 

по своей структуре аналогичны од-

номерным, с той разницей, что в них 

увеличивается количество измерите-

лей первичного и скомпенсирован-

ного полей, а также количество из-

лучателей компенсирующей волны. 

Такая система работает по критерию 

минимума среднеквадратичной оши-

бки.  

Для создания «зоны тишины» 

вблизи физической границы поме-

щения при помощи адаптивной системы активного гашения шума необхо-

димо предварительно решить ряд задач: 

1. обнаружение и математическое представление первичного поля; 
2. эффективное моделирование акустического поля, создаваемого 

компенсирующими источниками, что в свою очередь связано с эффектив-

ным моделированием передаточной функции между датчиком и источни-

ком; 

3. выбор количества измерителей первичного и скомпенсированного 
полей, количества гасящих источников, а также выбор мест их установки; 

4. преодоление эффекта обратной связи между источником компенси-
рующей волны и измерителем первичной; 

 
Рисунок 1. Структура адаптивной сис-

темы активного гашения 
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5. подбор вычислительного оборудования, обеспечивающего необхо-
димую скорость вычислительных операций. Это позволит воспроизвести 

компенсирующую волну максимально равной первичной и нужной точке 

пространства, так, чтобы компенсирующая волна отличалась от первичной 

по фазе ровно на 180°. 

Создание «зоны тишины» при помощи адаптивной системы активного 

гашения акустических и вибрационных полей в конечной области про-

странства, позволит предложить метод защиты акустической информации 

от несанкционированного съема по акустическому и виброакустическому 

каналам. Этот метод объединит в себе высокую эффективность активных 

методов защиты информации, успешно устранив присущий ему недоста-

ток – дополнительные шумы в ведущейся беседе.  
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Аннотация  

Представлено структуру одномерной адаптивной системы активного гашения аку-

стической информации и принцип работы приведенной системы. Рассмотрено различ-

ные способы защиты помещений от несанкционированного съема информации, разли-

чные способы создания «зоны тишины», раннее проведенные эксперименты в этой об-

ласти.  

Ключевые слова: адаптивная система, защита информации, зона тишины. 

Анотація 

Представлено структуру одномірної адаптивної системи активного придушення 

акустичної інформації та принцип роботи наведеної системи. Розглянуто різні способи 

захисту приміщень від несанкціонованого зйому інформації, різні способи утворення 

«зони тиші», експерименти, що проводились в цій області раніше. 

Ключові слова: адаптивна система, захист інформації, зона тиші.  

Abstract 

Presented by the one-dimensional structure of an adaptive system for active suppression 

of acoustic information and working principle of the reduced system. Consider different 

methods of protection the premises from unauthorized removal of information, different ways 

to create a "silencezone", the early experiments carried out in this direction. 

Keywords: adaptive system, information protection, ―silence zone‖. 
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