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

радіолокація, навігація. Радіоелектроніка біомедичних технологій. Мікроелектронна техніка. 

Функціональна та наноелектроніка. Захист інформації. 
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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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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ДИХОТОМИЧЕСКОГО РАЗЛИЧИЯ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ ПО ДАННЫМ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

ВИХРЕВЫХ ТОКОВ МЕТОДОМ ЛИНЕЙНОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ 

Абрамович А. А. аспирант, Жук С. Я., д.т.н., профессор,  

Мрачковский О. Д., к.т.н., доцент 

Национальный технический университет Украины 

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

Металлоискатель, работающий на основе метода вихревых токов,  

позволяет обнаруживать металлические объекты при создании вокруг них 

переменного электромагнитного поля. Такие металлоискатели обеспечи-

вают возможность дихотомической селекции металлов по типу - черный, 

цветной. Актуальность задачи различения черных и цветных металлов 

обусловлена большими затратами времени и ресурсов при осмотре вещей в 

охранной сфере, в археологии, в промышлености и т.д. 

Для решения задачи дихотомического различения применяется подход 

на основе представления обнаруживаемого объекта в виде вектора призна-

ков. В качестве признаков используются параметры авторегрессионной 

модели принятого сигнала, которая также получила название модели ли-

нейного предсказания. Параметры модели определяются на основе оценки 

корреляционной функции принятого сигнала путем решения уравнений 

Юла–Уокера. Метод линейного предсказания нашел широкое применение 

при решении задач распознавания речи [1, 2].  

Формирование эталонов различаемых образов выполняется на этапе 

обучения с учителем по заданным образцам черных и цветных металлов. 

Для этого определяются средние значения и дисперсии признаков образ-

цов, принадлежащих к различаемым классам. Достаточность выбранных 

признаков оценивается на основе критерия Фишера, который является од-

номерным критерием достаточности j-ого признака для разделения объек-

тов на два класса 

      
    

        
    

     

где   
    

 – средние значения j-го признака;   
    

 – дисперсии значений  

j-ого признака. 

Задавая значение порога δ, можно определить достаточность  j-го при-

знака для различения классов при выполнении условия     .   

На этапе различения производится сравнительный анализ признаков 

полученного сигнала с признаками классов объектов. Принятие решения о 

принадлежности объекта к определенному классу выполняется по мини-

муму расстояния между вектором признаков полученного сигнала и векто-

рами эталонных классов. 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 15 

В экспериментальных исследованиях на этапе обучения с учителем 

использовались медные и железные пластины круглой (диаметр 25мм, 

толщина 3мм) и прямоугольной (20х20, 20х30, 20х40, 20х60 мм, толщина  

2мм) для каждого металла формы. Расстояние от объекта до исследуемых 

образцов 6 см. 

На рис. 1, а, б приведены примеры принятых сигналов, принятых при 

использовании медной и железной пластин соответственно. 
 

а б 

Рис. 1. Временные диаграммы для меди (а), железа(б). 

При определении признаков использовалась авторегрессионная мо-

дель седьмого порядка. На рис. 2 показаны огибающая спектра, получен-

ная на основе АР-модели, и амплитудный спектр сигналов, принятых при 

использовании медной и железной пластин соответственно. 
 

а б 

Рис. 2. СПМ модели заданная и практическая (слева медь, справа железо). 

В табл. 1 приведены математическое ожидание (Mx) и СКО (S) пара-

метров АР-модели используемых для обучения образцов из меди и железа, 

а также значения критерия Фишера ɤ. Значения параметров АР-модели 

считаются информативными при параметре ɤ≥0.5, выделены жирным кур-

сивом.  
 

Табл. 1 
Номер коэф-

фициента 

1 2 3 4 5 6 7 B 

Железо Mx -1.4491 0.1630 0.1972 0.3029 -0.003 -0.1050 -0.006 0.0879 

Железо S 0.2052 0.4187 0.1722 0.1179 0.2123 0.1549 0.0980 0.0181 

ɤ  Fe &Cu 0.6288 0.6375 0.1852 1.6383 0.0187 0.00058 0.3132 0.5169 

Медь Mx -1.6888 0.7168 0.0283 0.0610 0.0076 -0.1322 0.1228 0.1104 

Медь S 0.2032 0.5145 0.2640 0.1507 0.1604 0.1490 0.1765 0.0287 
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Используемые для различения образцы, а также принятые при разли-

чении решения приведены в табл. 2. Также в табл. 2 показаны расстояния 

между векторами признаков полученных сигналов и векторами эталонных 

классов. 
 

Табл. 2 Принятие решений по образцам. 
                         Метал 

H гипотеза 
  ̂ 

черный 

  ̂ 

цветной 

∆1 

черный 

∆2 

цветной 

Стальная гайка М12 +  0.6572 1.2734 

Стальной болт  8x25 +  0.1854 0.4293 

Крейцер 2х26  + 0.1254 0.0099 

2 копейки 1.5х24  + 0.3499 0.2344 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что метод линейного 

предсказания может быть использован для классификации черных и цвет-

ных металлов по данным, полученным с помощью металлоискателя, в ко-

тором реализован метод вихревых токов.  
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Анотація 

Проведено аналіз ефективності способу з використання коефіцієнтів лінійного пе-

редбачення для розрізнення металів по типу кольорові або чорні. Рішення про вибір ін-

формативних коефіцієнтів отримане шляхом аналітичного розрахунку по критерію Фі-

шера. Проведено експерименти по визначенню типу металу за допомогою реального 

металошукача, які підтвердили практичну достовірність результатів аналізу. 

Ключові слова: вихрострумовий метод, коефіцієнти лінійного передбачення, 

критерій Фішера. 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности способа по использованию коэффициентов ли-

нейного предсказания для различения металлов по типу цветные или черные. Решение 

о выборе информативных коэффициентов полученное путем аналитического расчета по 

критерию Фишера. Проведены эксперименты по определению типа металла с помощью 

реального металлоискателя, которые подтвердили практическую достоверность резуль-

татов анализа. 

Ключевые слова: вихретоковый метод, коэффициенты линейного предсказания, 

критерий Фишера. 

Abstract  

The analysis of the efficiency of the method of using linear prediction coefficients to 

distinguish the type of metal or colored black. The choice of informative analytical ratios ob-

tained by calculating the Fisher criterion. Experiments to determine the type of metal using 

real metal detector, which confirmed the practical reliability of the analysis. 

Keywords: eddy current method, the coefficients of linear prediction criterion Fischer. 
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ВРІВНОВАЖУВАННЯ НЕСИМЕТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

ТРИФАЗНОЇ ЧОТИРИПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ 

Артеменко М. Ю., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Несиметричне навантаження трифазних кіл призводить до погіршення 

якості електроенергії, яке проявляється в появі струмів оберненої та ну-

льової послідовностей, пульсації миттєвої потужності, додаткових втратах, 

несиметрії напруг живлення [2–4]. Для врівноважування несиметричного 

лінійного стаціонарного навантаження ефективно застосовуються пасивні 

фільтри на реактивних елементах, розрахунок яких базується на двох під-

ходах: компенсація неактивних складових вхідних струмів [3, 4] та усу-

нення пульсуючої складової миттєвої потужності [2]. При несиметричних 

напругах перший підхід переважає другий за величиною коефіцієнта по-

тужності, однак методика його застосування досконало розроблена лише 

для трипровідних систем живлення [3]. В даній роботі представлено нову 

методику розрахунку параметрів реактивного трифазного чотирипровідно-

го компенсатора, при якій параметри елементів, з‘єднані трикутником, ро-

зраховуються незалежно від елементів компенсатора, з‘єднаних зіркою. 

Розглянемо чотирипровідну систему живлення (рис.1), що складається 

з трифазного джерела напруги синусоїдної форми, лінійного несиметрич-

ного навантаження , ,A B Cy y y  та пасивного фільтра-компенсатора з пара-

метрами реактивних провідностей , , , , ,A B C AB BC CAb b b b b b . Знайдемо умови 

врівноваженості такого навантаження, тобто умови, яким мають задоволь-

няти параметри реактивних провідностей для споживання від трифазного 

джерела активного струму за Fryze [1]. 

 
Рис. 1. Система живлення з пасивним фільтром 

 
Рис. 2. Компенсатор одно-

фазного навантаження 

Вектор комплексних лінійних струмів, споживаних від симетричного 

трифазного джерела з діючим значенням фазної напруги U, має вигляд: 
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де ,T  знаки транспонування та комплексного спряження відповідно. 

Знайдемо комплексні вектори симетричних складових струмів (1) і (2), 

помноживши їх на модифіковану обернену матрицю Fortesque 
1 F F [3]: 
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Прирівнюючи елементи векторів останнього виразу, отримаємо умови 

компенсації неактивних складових струмів трифазного джерела: 
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З першого рівняння (3) випливає, що ; ( ) ,b jy b b jy
         а па-

раметри елементів компенсатора, з‘єднаних зіркою, : 
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Отримані вирази повністю збігаються з результатами роботи [4]. З 

третього рівняння (3) знайдемо 
30

2 2 [Re( ) Re( ) Re( )] / 3 3;j
A B Cb e y a y a y     

2 2 2( )b b b
     та визначимо реактивні провідності частини компенсато-

ра, з‘єднаного трикутником:  
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Формула (4) дозволяє, на відміну від [4], розраховувати параметри 

компенсатора, з'єднаного трикутником, незалежно від розрахунку елемен-

тів компенсатора, з'єднаного зіркою. Наприклад, для компенсації несимет-

ричного навантаження ; 0A B Cy G y y    за формулами (4), (3) 
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Схема компенсатора (рис. 2, де 1 1 2 22 / 3 3; / 3L C L Cb b G b b G    ) є 

аналогом схеми Штейнметца [3] симетризації однофазного навантаження в 

трифазній чотирипровідноій системі живлення. 
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Анотація 

Запропоновано нову методику розрахунку параметрів реактивного трифазного чо-

тирипровідного компенсатора, при якій параметри елементів, з‘єднані трикутником, 

розраховуються незалежно від елементів компенсатора, з‘єднаних зіркою. 

Ключові слова: реактивний компенсатор, трифазна система живлення. 

Аннотация 

Предложена новая методика расчета параметров реактивного трехфазного четы-

рехпроводного компенсатора, при которой параметры элементов, соединенные треуго-

льником, рассчитываются независимо от элементов, соединенных звездой. 

Ключевые слова: реактивный компенсатор, трехфазная система питания. 

Abstract  

New method for determination of reactive compensator elements parameters with a 

delta connection has been proposed that allows to calculate them regardless of the 

compensator elements calculation with a star connection.  

Keywords: reactive compensator, three-phase four-wire power system. 
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ДИСКРЕТНА ФІЛЬТРАЦІЯ СИГНАЛІВ ЗА НАЯВНОСТІ 

ЕПІЗОДИЧНИХ ЗМІН ЇХ ПАРАМЕТРІВ 

Воловик А. Ю., к.т.н., доц., Шутило М. А., ст. викл., Червак О. П., інж. 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Вступ. Протягом останніх років методи калмановської фільтрації ефе-

ктивно застосовувались для розв'язання значної кількості задач чисто 

практичного характеру. Серед цих задач часто траплялися задачі, пов‘язані 

з проблемою вибору адекватної моделі. Наприклад, система що підлягала 

аналізу у цілому залишалась лінійною, проте містила незначні нелінійнос-

ті. Ними, як правило, нехтували. Однак при переході до більш  тривалих 

періодів роботи, ці нелінійності починали позначатися на точності оціню-

вання. Окрім того, зустрічаються лінійні системи дуже високої розмірнос-

ті. У цьому випадку складові вищого порядку, з практичної точки , відно-

сять до випадкових збурень системи. Ще однією проблемою може бути те, 

що на систему яка є по своїй фізичній суті лінійною, діє навколишнє сере-

довище, унаслідок чого параметри системи можуть змінюватись неперед-

бачуваним чином або у ній з'являються спорадичні несправності. Вони, у 

переважній більшості випадків, проявляються опосередковано у вигляді 

раптових стрибків, зсувів люфтів та тощо. У цьому напрямку, останнім ча-

сом, було виконано чимало робіт, головним чином пов‘язаних з розробкою 

методів адаптивного оцінювання. У частині з них використовувались ме-

тоди модифікації фільтрів Калмана з метою покращення чутливості до не-

врахованих збурень або похибок моделювання [1]. Інші, наприклад [2], 

опирались на методологію сукупного виявлення, оцінювання параметрів та 

їх ідентифікацію. Дана робота відноситься до тієї відносно невеликої кіль-

кості робіт [1,3], які безпосередньо стосуються проблеми оцінювання у 

присутності епізодичних раптових змін властивостей досліджуваного 

об‘єкту.  

Постанова задачі. Розглянемо лінійну дискретну динамічну систему, 

математична модель якої описується у термінах змінних станів 

 ( ) ( , 1) ( 1) ( , 1) ( 1) ( , ) ;k k k k k k k k f        x A x B w  (1) 

      ( ) ( , )k k k k C x vy  (2) 

де введені наступні позначення: ( )kx – вектор стану динамічної системи 

розмірності ( 1)n , який має випадкове початкове значення (0)x , розподіле-

не за нормальним законом з параметрами (0), (0); ( )k


x P w  – вектор білого гау-

сового дискретного шуму, незалежного від ( )kx , розмірності ( 1)p  з пара-

метрами  ( ) 0;k M w  ( ) ( ) ( );
T

k k kM w w Q ( )ky – вектор спостережень розмірності 

 ( 1); ( )m k v – вектор білого гаусового дискретного шуму розмірності ( 1)m  з 

параметрами  ( ) 0;k M v  ( ) ( ) ( );
T

k k kM v v R  ( , )k   – дельта-символ Кронекера, 
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θ – ціле число, пов‘язане з моментом появи стрибка, у разі відсутності 

стрибка прямує до +∞; f  – невідома амплітуда стрибка; ( , 1),k k A

( ), ( , 1)k k k C B  – системні матриці відповідних розмірностей. Задача полягає 

в тому, щоб знайти спосіб виявлення стрибка та оцінити вектор стану ( )kx  

по мірі надходжень результатів спостережень ( )ky . У даній роботі розгля-

дається лише перша частина задачі, а саме – виявлення стрибка. 

Методика розв‘язання задачі базується на припущенні, що раптові 

зміни властивостей системи трапляються епізодично. У такому разі базова 

модель системи є коректною, за винятком окремих моментів часу, коли 

з'являються аномальні зміни. Опираючись на ці припущення, на першому 

етапі стає можливим реалізувати класичну схему фільтра Калмана без вра-

хування аномалій, а потім спроектувати другу частину, яка аналізує ре-

зультати спостережень з метою виявлення раптових змін і наступною ко-

рекцією раніше отриманих оцінок. Уперше таке припущення згадувалось 

у [4]. У представленій роботі воно адаптовано до випадку аномалій у ди-

наміці системи, а стохастичний варіант постанови задачі при аномаліях у 

каналі спостережень наведено у [5]. 

Припустимо, що гіпотезі Н0 відповідає ситуація, коли на інтервалі ро-

боти системи раптових змін не сталося ,k   а її альтернативі – Н1 відпові-

дає ситуація, що аномальні зміни сталися у момент часу .k   У цьому ра-

зі, згідно гіпотези Н0 реалізуємо класичну схему фільтрації по Калману: 

 ( / ) ( / 1) ( ) ( ); ( ) ( ) ( ) ( / 1);k k k k k k k k k k k     
* * *

0 0 0 0 0 0
x x K z Z y C x   

 ( ) ( / 1) ( ) ( ); ( ) ( ) ( / 1) ( ) ( );
T T

k k k k k k k k k k k    
0 0 Z0 Z0 0

K P C P P C P C R   

 
 

( / 1) , 1) ( 1 / 1) ( , 1) ( , 1) ( 1) ( , 1);

( / ) ( / 1) ( ) ( ) .

T T
k k k k k k k k k k k k k

k k k k k k

         

  

0 0

0 0 0

P A( P A B Q B

P P I K C
(3) 

У разі справедливості гіпотези 
1

Н  для лінійної системи стає можливим 

виразити інноваційний процес у вигляді явної функції від .i f   Для цього 

введемо наступні позначення: 

 ( ) ( ) ( ); ( / ) ( / ) ( / );k k k k k k k k k   
*

0 0
x x Δx x x Δx  

 ( ) ( ) ( ); ( ) ( ) ( ).k k k k k k     
0 0

y y y z z z  

Складові ( ), ( / ), ( ), ( )k k k k k
*

0 0 0 0
x x y z  відповідають гіпотезі Н0, а 

( ), ( / ), ( ), ( )k k k k k   x x y z обумовлені виключно впливом раптових змін у 

момент часу k   ( гіпотеза Н1). Методом індукції можна показати, що: 

 ( ) ( , ) ; ( ) ( ) ( , ) .k k f k k k f        x A y C A  

 ( / ) ( , ) ; ( ) ( , ) ,k k k f k k f        x F z G  (4) 

де ( , ), ( , ), ( , )k k k    F A G  для усіх k   обчислюються у рекурентній 

формі з наступних виразів: 
 ( , ) ( , 1) ( 1, ), ( , ) ;k k k k         A A A A I   
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( , ) ( , ) ( ) ( ) ( , );

k

j

k k j j j j


 


    0
F S K C A

 

  ( , ) ( ) ( , ) ( , 1) ( 1, ) ;k k k k k k        G C A A F  

  ( , ) ; ( , )( ) ( ) ( , 1) ( 1, ) .k k k k k k        
0

S S II K C A S  (5) 

Рівняння (4)–(5) дозволяють сформувати гіпотези Н0   і  Н1  у формі 
 

0
: ( ) ( ) ;Н k k k 

0
z z         

1
: ( ) ( ) ( , ) .Н k k k f k     

0
z z G  

Оскільки про величину    статистичних даних немає, то у якості тес-

ту на перевірку гіпотез доцільно використовувати узагальнене відношення 

правдоподібності [6], тобто  

 
 

1 1

0

0 0

(1),..., ( ) / , ( ), ( )
( ) .

(1),..., ( ) /

p k H k f f k H
k l

p k H H

   
    




  z z
L

z z
  

Висновок. При певних обмеженнях, актуальну задачу дискретної фі-

льтрації за умови непередбачуваних змін у динаміці об'єкту вдалося звести 

до класичної задачі розпізнавання гіпотез на основі тесту узагальненого 

відношення правдоподібності.  
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Анотація 

Запропонована методика зведення актуальної задачі дискретної фільтрації з непе-

редбачуваними змінами динаміки об'єкту до класичної задачі розпізнавання гіпотез з 

використанням тесту узагальненого відношення правдоподібності.  

Ключові слова: фільтр Калмана, узагальнене відношення правдоподібності. 

Аннотация 

Предложена методика сведения актуальной задачи дискретной фильтрации с 

непредвиденными изменениями в динамике объекта к классической задаче распознава-

ния гипотез с использованием обобщенного отношения правдоподобия. 

Ключевые слова: фильтр Калмана, обобщенное отношение правдоподобия.  

Abstract 

The technique of data of an actual problem of a discrete filtration with unforeseen 

changes in dynamics of object to a classical problem of recognition of hypotheses with use of 

generalized likelihood ratio.  

Keywords: Kalman filter, generalised likelihood ratio.  
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОГЕРЕНТНОЇ ДЕМОДУЛЯЦІЇ 

АДИТИВНОЇ СУМІШІ СИНХРОННИХ ВЗАЄМНОЗАВАЖАЮЧИХ 

ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ З МІНІМАЛЬНОЮ ЧАСТОТНОЮ 

МАНІПУЛЯЦІЄЮ 

Єрохін В. Ф., д.т.н., професор; Пелешок Є. В. науковий співробітник  

Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації  

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна 

При розробці сучасних радіозасобів актуальною залишається пробле-

ма ефективного використання радіочастотного ресурсу. В реальних умовах 

прийом радіосигналів здійснюється, як правило, в умовах впливу навмис-

них або ненавмисних завад, включаючи структурні, що обумовлено обме-

женістю радіочастотного ресурсу та зростанням кількості та потужності 

випромінювань різноманітного походження.  

Для забезпечення передачі даних в обмеженій смузі частот широко за-

стосовуються цифрові сигнали (ЦС) з мінімальною частотною маніпуляці-

єю (МЧМ). Сигнал з МЧМ може бути представлений як сума двох двійко-

вих взаємно ортогональних попарно протилежних сигналів, оптимальний 

когерентний прийом якого має завадостійкість навіть дещо вищу, ніж у 

випадку класичної чотирьохпозиційної фазової маніпуляції [1].  

Нехай сигнал з МЧМ має індекс маніпуляції, що дорівнює 0,5.  

На k -му тактовому інтервалі такий сигнал (у загальному випадку сигналів 

може бути більше одного) представляється наступним виразом [1, 2]: 

    0 Д 0ˆ ˆ, cos ω φ φi ik i ik ik iS r t A t r t     ,  1,  k kt t t , (1) 

де iA  – амплітуда сигналу з МЧМ; Д

π

2T
  – девіація частоти; T  – трива-

лість тактового інтервалу; 0ω  – частота несівної;  ˆ 1 ikr

ikr    , ˆ 1, 1ikr   , 

0,1ikr  ,  1,i M  , 1,2,3...k   – дискретний параметр (ДП); M  – кількість 

синхронних по тактовим точкам сигналів з МЧМ; 

 
 

 
 

1 1

1 1

1 π 1 ππ π
ˆ ˆφ 1 1

2 2 2 2

ij ik
k k

r r

ik ij ik
j j

k k
r r

 

 

 
         – фаза сигналу на  

k -му тактовому інтервалі; 0φi  – початкова фаза. 

З (1) видно, що сигнал з МЧМ залежить від значень інформаційного 

символу не тільки на k -му тактовому інтервалі, але і від його значень на 

всіх попередніх інтервалах [1,2]. За два будь-яких сусідніх інтервали фаза 

сигналу змінюється на π  або не змінюється, Таким чином, при обробці 

вхідного спостереження на одному тактовому інтервалі будемо мати спра-

ву з демодуляцією ортогональних сигналів, а при обробці на інтервалі 
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2T  – протилежних. 

Модель вхідного спостереження для випадку, коли в каналі присутні 

два взаємно синхронних по тактовим точкам МЧМ – сигнали має вигляд: 

                
п н

1 1
11 121 2 ,2 1 1 2 1 , 2 1

r r
y t S t kT k T S t k T k T              

                
п н
2 2

21 221 2 ,2 1 1 2 1 , 2 1
r r

S t kT k T S t k T k T n t            , (2) 

де 
п

1r , 
п

2r – ДП на парних тактових інтервалах корисного сигналу та завади 

відповідно; 
н

1r , 
н

2r  – ДП на непарних тактових інтервалах корисного сиг-

налу та завади відповідно;  11S t ,  12S t  – квадратурні складові корисного 

МЧМ – сигналу, що відповідають значенням його ДП на парних (
п

1̂r ) та 

непарних (
н

1̂r ) тактових інтервалах відповідно;  21S t ,  22S t  – квадратур-

ні складові заважаючого МЧМ – сигналу, що відповідають значенням його 

ДП на парних (
п
2̂r ) та непарних (

н
2̂r ) тактових інтервалах відповідно;  n t  

– адитивний білий гаусівський шум. 

В результаті розробки аналітичної моделі когерентної демодуляції си-

нхронних по тактовим точкам взаємнозаважаючих ЦС з МЧМ було отри-

мано правило прийняття рішення про переданий ДП на парних тактових 

інтервалах корисного сигналу з МЧМ: 

      п* п п п н1 н н2 н
1 1 2 2 1 2 2rect Arth th th2 Arth th th2 Arth th th2r b b R b R b R    

 
,(3) 

де     
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  . 

Відповідно, правило прийняття рішення про переданий ДП корисного 

сигналу з МЧМ на непарних тактових інтервалах: 

      н* н н н п1 п п2 п
1 1 2 2 1 2 2rect Arth th th2 Arth th th2 Arth th th2r b b R b R b R    

 
,(4) 

де     
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  . 

Синтезована модель може знайти застосування при розробці модем-

них компенсаторів, що забезпечать повторне використання частотного ре-

сурсу при МЧМ, а також при розробці перспективних завадозахищених за-

собів радіозв‘язку, адаптивних до сигнально-завадової обстановки. 
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Анотація 

Запропонована математична модель компенсаційної процедури коге-

рентної демодуляції синхронних взаємнозаважаючих цифрових сигналів з 

мінімальною частотною маніпуляцією. 

Ключові слова: когерентна демодуляція, синхронні цифрові сигнали, 

мінімальна частотна маніпуляція. 

Аннотация 

Предложена математическая модель компенсационной процедуры ко-

герентной модуляции синхронных взаимно мешающих цифровых сигналов 

с минимальной частотной манипуляцией. 

Ключевые слова: когерентная демодуляция, синхронные цифровые 

сигналы, минимальная частотная манипуляция. 

Abstract 

The mathematical model of the compensation procedure of coherent 

demodulation synchronous mutually interfering digital signals with minimum 

shift keying is proposed. 

Keywords: coherent demodulation, synchronous digital signals, minimum 

frequency-shift keying. 
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Національний технічний університет України 
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При решении ряда практических задач характерно использование 

многоканальных изображений [1]. Одним из основных типов помех, встре-

чающихся в многоканальных изображениях, является некоррелированная 

помеха. Поэтому для улучшения визуализации, а также эффективности 

решения конечных задач используют фильтрацию изображений. Опти-

мальные алгоритмы фильтрации изображений требуют огромных вычис-

лительных затрат [2]. В работе [3], с использованием свойства условной 

независимости, получен алгоритм двухэтапной фильтрации некоррелиро-

ванной помехи в многоканальных изображениях с внутрикадровой кау-

зальной обработкой. В данной работе получен алгоритм двухэтапной 

фильтрации некоррелированной помехи в многоканальных изображениях с 

внутрикадровой полукаузальной обработкой. 

Неискаженное и зашумленное некоррелированной помехой многока-

нальное изображение представляются в виде трехмерных матриц,  

( , , )x n m k , ( , , )y n m k  1, , 1, , 1,n N m M k K    соответственно.  

Для синтеза алгоритма используется свойство условной независимо-

сти отсчетов изображения относительно текущего отсчета, которое позво-

ляет выполнить декомпозицию совместной плотности вероятности отсче-

тов многоканальных изображений и выполнить обработку в два этапа. На 

первом этапе выполняется каузальная фильтрация, в процессе которой для 

каждой точки текущего изображения вычисляются: 1ˆnx , 
2
1ˆn  − апостериор-

ная оценка и дисперсия ошибки оценки от начала строки; 
*

2nx , 
*2

2n  − экс-

траполированная оценка и дисперсия ошибки оценки от конца строки; 
*

1mx , 

*2
1m  − экстраполированная оценка и дисперсия ошибки оценки от начала 

столбца; 
*
kx , 

*2
k − экстраполированная оценка и дисперсия ошибки оцен-

ки с предыдущего кадра. 

Следуя методике, приведенной в [3], можно показать, что оценка x  и 

дисперсия ошибки оценки 
2  на втором этапе для текущей обрабатывае-

мой точки изображения вычисляется с помощью выражений: 

 2 *2 *4 2 *2
1 1 1 1ˆ ;m m n m         * 2 *2

1 1 1 1ˆ ˆ ;n m n mx x x x      
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 2 2 4 2 2 ;       
 

  2 2 ;x x x x    
 

 2 *2 *4 2 *2
2 2 2 ;n n n      

 
 * 2 *2

2 2n nx x x x    
 

 2 2 4 2 2 ;        
 

  2 2 ;x x x x     
 

 2 *2 *4 2 *2 ;k k k       
 

 * 2 *2 ;k kx x x x       
 

 2 2 4 2 2 ;       
 

  2 2 ,x x x x     
 

где x , 
2  − априорные математическое ожидание и дисперсия случайного 

поля. 

Использование оценок 1ˆnx  и 
*

2nx , полученных при фильтрации от 

начала и конца строки при формировании оценки в текущей точке на вто-

ром этапе, позволяет рассматривать фильтрацию как полукаузальную. 

 
Рисунок 1. Начальное изображение 

 
Рисунок 3. Обработанное изображение, 

шаг 1 
 

 
Рисунок 2. Зашумленное изображение 

 
Рисунок 4. Обработанное изображение, 

шаг 6 
 

На рис. 1 показано исходное изображение, на основе которого было 

сформировано 6 изображений, искаженных некоррелированным шумом. 

На рис. 2 показано первое, искаженное шумом изображение, 
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6.8inSNR дБ  . На рис. 3 показан результат обработки первого изображе-

ния, которая выполняется на основе внутрикадровой фильтрации, 

7.3outSNR дБ . На рис. 4 показан результат обработки 6-ти изображений 

разработанным алгоритмом, 10.3outSNR дБ . Межкадровое накопление 

позволило увеличить SNR на 3 дБ.  

Полученный алгоритм позволяет существенно уменьшить вычисли-

тельные затраты по сравнению с оптимальным алгоритмом и обеспечить 

при этом приемлемые точностные характеристики. 
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Анотація 

Розроблено алгоритм двоетапної фільтрації багатоканальних зображень з 

внутрішньокадровою напівкаузальною обробкою при наявності некорельованої завади. 

Приведено алгоритм обчислення оцінки відліків зображення на другому етапі. Резуль-

тати роботи алгоритму продемонстровані при обробці реального зображення. 

Ключові слова: багатоканальні зображення, фільтрація зображення, об'єднання 

оцінок. 

Аннотация 

Разработан алгоритм двухэтапной фильтрации многоканальных изображений с 

внутрикадровой полукаузальной обработкой при наличии некоррелированной помехи. 

Приведен алгоритм вычисления оценки отсчетов изображения на втором этапе. Резуль-

таты работы алгоритма продемонстрированы при обработке реального изображения. 

Ключевые слова: многоканальные изображения, фильтрация изображения, объ-

единение оценок. 

Abstract  

The algorithm of the two-stage filtering of multi-channel images with interframe half-

causal processing in the presence of uncorrelated noise was developed. An algorithm for cal-

culating the estimate of image pixels at the second stage was presented. The results of the al-

gorithm shown in the processing of real images. 

Keywords: multi-channel image, image filtration, union of estimates. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОШИБОК 

ТРАЕКТОРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПО ДАННЫМ 

ДВУХКООРДИНАТНОЙ РЛС 

Неуймин А. С., к.т.н.; Євтух В. М.; Жук С. Я., д.т.н., профессор 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

При решении задач вторичной обработки радиолокационной 

информации применяются модели движения цели и измерения в полярной 

и прямоугольной системах координат (СК) [1]. Однако при использовании 

двухкоординатных РЛС, в которых измеряются дальность r  и азимут  , 

такие модели не позволяют адекватно описать траекторию цели на малых 

дальностях, что приводит к срыву сопровождения целей. Поэтому 

представляет интерес анализ точностных характеристик траекторной 

фильтрации по данным двухкоординатной РЛС на малых дальностях.  

Дискретная модель движения цели и уравнение измерения РЛС в 

полярной СК имеют вид [1]  

, 1 1k k k k k k  u F u G ω ,      (1) 
k k k k z H u ν ,                (2) 

где 
T( , , , )k k kk kr r  u  — вектор состояния, компонентами которого 

являются параметры движения цели в момент времени k , 
и и T( , )kk kr z   —  

вектор измерения; kν  — вектор ошибок измерения с корреляционной 

матрицей 2 2diag( , )rk  R . Для описания движения цели по каждой 

координате используется стохастическая модель второго порядка. 

 Траекторная фильтрация на основе модели (1), (2) выполняется 

независимо по координатам дальности и азимута линейными дискретными 

фильтрами Калмана второго прядка [1]. Анализ алгоритма выполнен 

методом Монте-Карло. Моделировалось 

прямолинейное равномерное движение 

цели в декартовой СК с начальным 

положением (-5км, 95км, 10км) и скоростью 

V  (0км/с, 0.33км/с, 0км/с). РЛС 

располагалась в начале СК. На рис.1 

показана истинная траектория цели в 

полярной СК, которая на малых дальностях 

отличается от прямой. Это обусловлено 

отличием азимута цели в горизонтальной 

плоскости от азимута цели в наклонной 

плоскости, в которой измеряется дальность. 

СКО ускорения по дальности в уравнении 

 

Рисунок 1 
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(1) полагалось m =5м/с
2
. Ошибки измерения r =800м,  =1º, период 

обзора Т=10с. Испытания проводились по ста реализациям. На рис.2 а,б 

показаны математические ожидания ,rm m
   (кривые 1) и СКО ошибки 

прогноза положения цели ,r   
 (кривые 2) полученные методом Монте-

Карло, а также рассчитанные фильтром ,rp p
 

 (кривые 3) СКО этих 

ошибок. При дальностях до цели, начиная с 30 км, в ошибке прогноза 

параметров возникает и резко нарастает смещение. Оно обусловлено 

несоответствием принятой линейной модели движения 

слабоманеврируещей цели ее истинному движению в полярной СК. 

 
Рисунок 2 

На рис. 2 в, г показаны аналогичные зависимости при m = 25м/с
2
. 

При увеличении СКО ускорения цели в модели СКО ошибки прогноза 

увеличиваются, а систематическая составляющая ошибки уменьшается.   

При траекторной фильтрации в прямоугольной СК, модель движения 

цели также описывается уравнением (1), в которой 
T( , , , )k k kk kx x y yu . 

Уравнения измерения РЛС в прямоугольной СК являются нелинейными и 

имеют вид 

 
и и иcos( )k k kx r  ,   

и и иsin( )k k ky r  . (3) 

Алгоритм траекторной фильтрации в прямоугольной СК на основе 

модели (1), (2) является расширенным дискретным фильтром Калмана 

четвертого порядка [1], получаемым путем линеаризации уравнений (3). 

На рис. 3 а,б показаны математические ожидания ,x ym m   (кривые 1) и 

СКО ошибки прогноза положения цели ,x y  
 (кривые 2) полученные 

методом Монте-Карло, а также рассчитанные фильтром ,x yp p 
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(кривые 3) СКО ее ошибок, а на рис. 3 в,г приведены аналогичные 

характеристики при m = 5м/с
2  

и m = 25м/с
2
 соответственно. Увеличение 

СКО ускорения цели m  не влияет на величину смещения, так как оно 

возникает в ошибке измерения и обусловлено отличием азимута цели в 

горизонтальной плоскости от азимута цели в наклонной плоскости. 

Преимуществом прямоугольной СК является отсутствие скачков в 

определении азимута при переходе через ось X, что позволяет упростить 

задачу сопровождения при многоцелевой обстановке. Однако сохраняется 

систематическая составляющая, для устранения которой необходимо 

переходить к измерению трех координат цели.  
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Анотація 

Проведено аналіз точностних характеристик алгоритмів траєкторної фільтрації в 

прямокутній та полярній системах координат за даними двукоординатної РЛС.  
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Аннотация 

Проведен анализ точностных характеристик алгоритмов траекторной фильтрации 

в прямоугольной и полярной системе координат по данным двухкоординатной РЛС.  

Ключевые слова: траекторная фильтрация, система координат, ошибки прогноза. 

Abstract 

The accuracy characteristics analysis of the trajectory filtering algorithms in rectangular 

and polar coordinates due to two-coordinate radar is performed.  

Keywords: trajectory filtering, coordinate system, prediction errors. 

 

 
Рисунок 3 
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ВПЛИВ КОСИНУСНОГО АМПЛІТУДНОГО РОЗПОДІЛУ НА 

ДІАГРАМИ СПРЯМОВАНОСТІ  ПЛОСКИХ ЦИФРОВИХ 

АНТЕННИХ РЕШІТОК 

Неуймін С. С.; Жук С. Я., д.т.н., професор 

Національний техничний университет Украини 

«Київський политехничесний інститут», м. Київ, Україна. 

Важливими завданнями, що виникають при розробці довільних плос-

ких цифрових антенних решіток (ЦАР) є зниження бокових пелюстків і 

збільшення сектору сканування. Одне з рішеннь являється  використання 

різних видів амплітудно-фазових розподілів. Для формування вузькоспря-

мованого випромінювання використовуються рівномірний або спадаючий 

до країв апертури по закону косинусу амплітудні розподіли. Косинусний 

амплітудний розподіл для плоских ЦАР описується виразом[1] 

 
   y x

, max

i (N 1) / 2 (N 1) / 2
cos cos

1 1
i j

j
A a

N N

      
   
    

, 

де maxa  — значення  максимуму амплітуди. 

Для дослідження амплітудно-фазових розподілів в довільних прямо-

кутних, косокутних і нееквідистантних плоских ЦАР був розроблений про-

грамний комплекс в середовищі швидкої розробки додатків Embarcadero 

RAD Studio мовою програмування Delphi. яка є одним з поширених ін-

струментів для моделювання систем цифрової обробки сигналів[2]. Про-

грамний комплекс дозволяє встановити амплітудний розподіл за рівномір-

ним або косинусним законами, а також як синфазний так і лінійний фазові 

розподіли. Результатом моделювання є графічне та табличне представлен-

ня амплітудного розподілу (відносно центрального елемента) в вертикаль-

ній, горизонтальній площинах, та загальний розподіл, діаграма спрямова-

ності (ДС) антени та характеристики спрямованості.  

На рис. 1,а наведено ДС в горизонтальній площині плоскої еквідиста-

нтної ЦАР з прямокутною сіткою та рівномірним амплітудним розподілом. 

Кількість елементів по вертикалі і горизонталі 35yN  , 31xN  . Відстань 

між елементами 5yd мм , 8xd мм . Характеристики спрямованості ДС: 

ширина пелюстка по 
0

3 2dB  ; рівень бічних пелюсток –13.2 дБ; можли-

вості електронного сканування ±13
0
, подальше сканування веде до появи 

побічного головного максимуму з рівнем вище –10 дБ. 

ДС плоскої ЦАР в горизонтальній площині при використанні косину-

сного амплітудного розподілу наведено на рис. 1,б. Характеристики спря-

мованості ДС: ширина пелюстка по 
0

3 3dB  ; рівень бічних пелюсток –



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 33 

23 дБ; можливості електронного сканування  ±14
0
. Подальше сканування 

веде до появи побічного головного максимуму з рівнем вище –10 дБ. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 

На рис.2,а наведено ДС в горизонтальній площині плоскої еквідистан-

тної ЦАР з косокутною сіткою та рівномірним амплітудним розподілом з 

параметрами 35yN  , 16xN  , 5yd мм , 8xd мм . Характеристики спря-

мованості ДС: ширина пелюстка по 
0

3 4dB  ; рівень бічних пелюсток  

–13.3 дБ; можливості електронного сканування ±40
0
, подальше сканування 

веде до розширення головного пелюстка більше ніж на 1
0
 та можливе ви-

никнення побічних максимумів.  

ДС плоскої ЦАР при використанні косинусного амплітудного розпо-

ділу наведено на рис. 2,б. Характеристики спрямованості ДС: ширина пе-

люстка по 
0

3 5.6dB  ; рівень бічних пелюсток –23 дБ; можливості елект-

ронного сканування  ±30
0
, подальше сканування веде до розширення голо-

вного пелюстка більше ніж на 1
0 
та виникнення побічних максимумів. 

Спираючись на отримані результати можна зробити висновки про пе-

реваги використання косинусного амплітудного розподілу перед рівномір-

ним, які полягають в зменшенні рівня бічних пелюстків, і збільшенні мож-

ливості електронного сканування. Проте дещо розширюється головний пе-

люсток ДС. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 

В подальшому представляє інтерес аналіз використання більш склад-

них амплітудних розподілів, таких як Хеммінга, Тейлора, Дольфа-

Чебишова для зменшення бічних пелюсток плоских ЦАР. 
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Анотація 

Досліджено вплив рівномірного і косинусного розподілу на діаграму спрямовано-

сті плоских ЦАР довільної форми з прямокутною і косокутною сіткою . 

Ключові слова: цифрова антенна решітка, косинусний амплітудний розподіл, діа-

грама спрямованості. 

Анотация 

Исследовано влияние равномерного и косинусного распределения на диаграмму 

направленности плоских ЦАР произвольной формы с прямоугольной и косоугольной 

сеткой. 

Ключевые слова: цифровая антенная решетка, косинусные амплитудное распре-

деление, диаграмма направленности. 

Abstract 

The investigated effect of uniform and cosine distribution on the radiation pattern of 

plane DAA  freeform with a rectangular and oblique-angled grid. 

Keywords: digital antenna array, cosine amplitude distribution, radiation pattern. 
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КОРРЕКЦИЯ ЧАСТОТНЫХ ИСКАЖЕНИЙ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 

СИГНАЛОВ В АДАПТИВНОЙ МИКРОФОННОЙ РЕШЕТКЕ 

Орлов В. В., к. т. н; Лысенко В. Е.  

Национальный университет «Одесская морская академия»,  

г. Одесса,Украина 

Совершенствование высокоэффективных микрофонных решеток (МР)  

обусловлено возрастающими требованиями к качественным характеристи-

кам телеконференций, дистанционному прослушиванию речевой инфор-

мации, технической диагностики механизмов, акустической артиллерий-

ской разведки при устранении террористических угроз, навигационных си-

стем приема внешних звуковых сигналов на водном транспорте и др.  

В настоящее время применение высокоскоростных сигнальных про-

цессоров позволяет реализовать малогабаритные многоканальные адап-

тивные системы пространственно-временной обработки с применением 

обработки сигналов в частотной области. При этом вопросы уменьшения 

искажений широкополосных сигналов, связанных с частотными деформа-

циями диаграмм направленности МР, адаптацией к помехам в системах 

пространственно-временной обработки, исследованы недостаточно.  

В работе предлагается метод коррекции частотных искажений широ-

кополосных сигналов, возникающих в адаптивных МР. Обеспечение рав-

номерной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) на выходе МР до-

стигается выбором конфигурации датчиков и нормировки АЧХ при адап-

тации в частотной области. На рис.1 представлена схема обработки широ-

кополосных процессов NXX ,..,1 , поступающих от N  датчиков, где в каж-

дом частотном канале Mff ,..,1  проводится весовая обработка. В канале вре-

менной обработки осуществляется дальнейшая фильтрация простран-

ственно некоррелированных помех. На вход i -ого датчика поступает про-

цесс iii ZSX  , содержащий аддитивную смесь сигналов и помех. После 

дискретного преобразования Фурье (ДПФ) проводится оценивание выбо-

рочной ковариационной матрицы помех )()()(
1

* fZfZfR
K

k

T

kk 



 в каждом из 

частотных каналов, затем линейная фильтрация с весовым вектором 

)()()( 1 fSfRfW П




, коррекция АЧХ нормирователями МНН ,..,1  и переход 

во временную область с помощью обратного ДПФ. Для сигнала, принима-

емого с направления 0  на i -ом датчике имеет место временная задержка 

cdt ii /sin 0 , где 





1

1

N

i ii dd — расстояние между первым и i -ым датчика-

ми; id — расстояние между i -ым и i +1-ым датчиками; c — скорость рас-

пространения звуковой волны; 

}exp{}/sinexp{}2exp{)( 000  iiii TjcdjftjfS  — i -ый элемент вектора ра-
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змера N  опорного сигнала, принимаемого с углового направления  в диа-

пазоне 00

0 90,..,90 ; f 2 — циклическая частота сигнала, cdT ii / — ма-

ксимальная временная задержка сигнала (достигаемая при 0

0 90 ) на i -ом 

датчике, 00 sin  - нормированная угловая координата 1,..,10  .  

Для всенаправленного приема сигналов с адаптивной компенсацией 

помех применяется критерий среднеквадратической ошибки (СКО) или 

минимизации мощности помех с выхода i -ого датчика при линейном огра-

ничении на весовой вектор WRW П
T

WST 10

min


. При выделении сигнала на пер-

вом датчике весовой вектор определяется первым столбцом обратной ко-

вариационной матрицы ]0,..,0,1[,/ 100

1

00

1   ESSRSSRW T

Π

T

Π . Нормирующие 

множители МНН ,..,1  определяются весовыми векторами в частотных кана-

лах. Проведен анализ диаграммы направленности (ДН) эквидистантной 

МР, предназначенной для выделения широкополосных сигналов в диапа-

зоне частот с перекрытием minmax / ff =10, где расстояние между соседними 

датчиками одинаково ddi   и согласовано cfd /2/2 min   с целью 

однозначного охвата направлений 00

0 90,..,90  на минимальной частоте.  

Рассчитаны ДН для МФ размера N =2, приведенные на рис.2 для minf = 

200 Гц штриховой линией и maxf =8000 Гц сплошной линией. Из анализа 

пространственно-частотных ДН следует, что при обработке широкополос-

ных сигналов на высоких частотах в некоторых направлениях, отличных 

от главного, имеет место размножение ( неоднозначность ) основного пи-

ка. Ложные нули приводят искажениям и подавлению полезных сигналов в 

этих направлениях, а ложные пики исключает возможность подавления 

помех. Предлагается метод обработки широкополосных сигналов в усло-

виях широкополосных помех, позволяющий обеспечить  равномерность  

амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) для микрофонной решетки с 

числом датчиков N =3 и более. Устранение неоднозначности достигается 

 
Рисунок 1. Схема весовой обработки в частотной области  
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применением неэквидистантной решетки за счет выбора соответствующих 

расстояний между датчиками. Для неэквидистантной адаптивной МФ раз-

мера N =3 рассчитаны АЧХ )( fA  при адаптации в 32 частотных каналах, 

приведенные на рис.3 при угловом разносе сигнала и точечной широкопо-

лосной помехи 0 п =0,12 штриховой линией  и 0 п =0,9 сплошной ли-

нией. 

Исследование МФ размера N =3, ..,10 показало, что устранение неод-

нозначности ДН при малых N =3 приводит к существенному возрастанию 

боковых пиков, уровень которых снижается с увеличением числа датчи-

ков. При этом, с уменьшением углового разноса сигнала и помехи умень-

шается полоса пропускания и снижается неравномерность АЧХ.  

Коррекция АЧХ с применением нормировки в частотных каналах 

(рис.4) обеспечивает уменьшение искажений АЧХ до 4% и подавление то-

чечной широкополосной помехи до уровня шумов при незначительных по-

терях в отношении сигнал/шум около 3 дБ . 

______ 

Работа выполнена при финансовой поддержке госбюджетной НИР 

110-Б, проводимой в Одесской морской академии по государственному за-

казу  на научно-тезническую продукцию. 

Анотація 

Досліджено спотворення широкосмугових сигналів, пов'язаних з частотними де-

формаціями діаграм спрямованості мікрофонної решітки, адаптацією до перешкод в 

системах просторово-часової обробки.  

Ключові слова: адаптація, мікрофонна решітка, широкосмуговий сигнал. 

Аннотация 

Исследованы искажения широкополосных сигналов, связанные с частотными де-

формациями диаграмм направленности микрофонной решетки, адаптацией к помехам в 

системах пространственно-временной обработки.  

Ключевые слова: адаптация, микрофонная решетка, широкополосный сигнал. 

Abstract  

Investigated distortion of broadband signals associated with frequency deformations of 

directivity patterns of microphone array, adapting to disturbances in space-time processing 

systems.  

Keywords: adaptation, microphone array, wideband signal. 

 

  
Рисунок 2.                                    Рисунок 3.                                Рисунок 4. 
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АДАПТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПЕЛЕНГАЦИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ  

Орлов В. В., к. т. н; Бережной К. Ю.  

Национальный университет «Одесская морская академия», 

г. Одесса,Украина 

В настоящее время активно ведется разработка методов предупрежде-

ния террористических угроз, пиратством при захвате водного транспотра, 

борьбы со снайперами при атаках на объекты: атомной энергетики, хими-

ческой и нефтегазовой отраслей промышленности, хранилищ опасных от-

ходов, аэродромов, портов, посольств, государственных деятелей и др. [1]. 

Применение ряда акустических систем обнаружения снайперов, таких как 

Ferret (фирма MDA, Канада),  Boomerang (BBN Solutions LLC, США),  

RedOwl (Irobot, США), Spotlite Mk2 (Rafael, Израиль) выявило ряд их не-

достатков: низкая помехозащищенность, ложные отметки из-за отражений 

от зданий, ухудшение точности расчета координат и эффективности распо-

знавания калибра стрелкового оружия в случае нескольких огневых пози-

ций. Эффективность систем зависит также от пространственной конфигу-

рации акустических датчиков, располагаемых как на окружающих зданиях, 

так и непосредственно на персонале службы безопасности.  

Необходимо разработать методы оптимизации адаптивных систем об-

наружения и распознавания выстрелов в условиях неопределенности отно-

сительно сигнально-помеховой обстановки. Для этого требуется создание 

упрощенных моделей сигналов, излучаемых современным стрелковым 

оружием, а также обеспечение защиты от акустических помех ( ветра, ав-

томобилей и других механизмов). 

Разработаны математические модели акустических сигналов, излучае-

мых стрелковым оружием различного калибра. Импульсные сигналы, по-

рожденных выстрелами, имеют N  — образную форму, состоящую из по-

ложительной и отрицательной полуволн. В зависимости от калибра выст-

рела, сигналы различаются такими основными параметрами: амплитудой  

maxV  положительной полуволны, размахом амплитуды V  наклонной части 

сигнала и ее длительностью T , а также коэффициентом наклона /r V T . 

По материалам зарубежной печати [1] разработан ряд теоретических зави-

симостей для ударной волны, получены соотношения, связывающие maxV  и 

r  для L  = 3 типовых калибров  стрелкового оружия 1D  = 5,45 мм,  

2D = 7,62 мм, 3D = 12,7 мм: 
0,152

1 max0,00815r V  ;   0,022

2 max0,019r V   ; 0,482

3 max0,0837r V   . 

Эти математические модели вида 
max

ib

i ir a V   являются основой для ра-

спознавания оружия и содержат два задаваемых коэффициента ,i ia b , зави-
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сящие только от i –ого калибра. При вычислении решающей статистики 

max max( , , ) / ib

i id V T V V T a V    используются оценки трех параметров maxV , 

,V  T , получаемые по входной выборке обнаруженного сигнала. Распозна-

вание калибров стрелкового оружия осуществляется выбором минималь-

ной min i
i N

d d


  из L  возможных статистик.  

В настоящее время достаточно подробно разработана статистическая 

теория обнаружения узкополосных сигналов и недостаточно - для про-

странственной обработки широкополосных сигналов звукового диапазона, 

форма которых частично известна, с точностью до некоторых параметров. 

Наиболее распространенным способом выделения таких сигналов на фоне 

шумов является накопление результатов межканального перемножения на 

временном интервале и формирование взаимных ковариационных функ-

ций с временными задержками для каждого местоположения источника 

излучения. При этом необходимо определить методы объединения резуль-

татов корреляционной обработки сигналов от большого числа датчиков 

2N  , а также решить задачу выбора пороговых уровней обнаружения. 

Получено, что решающая статистика пространственно-временной обрабо-

тки для обнаружения сигнала от N  датчиков, возможно излученного из i –

ой точки пространства, имеет вид 2 2

, ,

1 1 1

ˆ( ) ( ) ( )
N N N

m n n n ш

m n n

d i d i d i c
  

    , где c — 

пороговый уровень, 2ˆ
ш —оценка уровня шумов; 

,

1

( ) ( )
M

T

n m n m n n m m

K

d X X x t k i x t k i


       — частные статистики времен-

ной обработки в виде ковариационных функций; ,n mX X — обрабатывае-

мые векторы выборок размера M , полученные с m -ого и n -ого датчиков; 

ni , mi  — временные интервалы, соответствующие i –ому местоположению 

источника излучения. При наличии помех проводится оценивание параме-

тров их моделей ковариационных матриц 
1

K T

k kk
R X X


 , где K  — число 

обучающих выборок. Затем используется очищение входной выборки X  

от помех с помощью треугольной обеляющей матрицы 1/2Y R X , получа-

емой  из разложения матрицы на произведение 1 1/2 1/2( )TR R R   . Так как 

датчики пространственно разнесены, то акустические помехи на их входах 

могут различаться. Возникает необходимость проведения адаптивного по-

давления помех в каждом пространственном канале, приводящая к услож-

нению частных статистик ,n md . При использовании обозначения 
1 1/2 1/2

, ( )T

n m n mR R R   , учитывающего совместную обработку процессов от n–

ого и m–ого датчиков, частные статистики приводятся к виду 
1

, ,

T

n m n n m md X R X . В работе получены математические модели расчета эффе-

ктивности обнаружения в виде совокупности аналитических выражений 
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для определения требований к размеру M  обрабатываемой выборки, чис-

лу K  обучающих выборок, пороговому уровню c  в зависимости от вероя-

тностей ложной тревоги и правильного обнаружения. Для уменьшения вы-

числительных затрат, возникающих при обращении ковариационных мат-

риц, применены методы построения частных статистик ,n md  на решетчатых 

структурах [2]. 

Проведено исследование эффективности алгоритмов цифровой обра-

ботки сигналов, обеспечивающих эффективную помехозащиту, обнаруже-

ние и распознавание источников импульсных акустических волн.  

Разработаные модели и ряд алгоритмов обнаружения и распознавания 

акустических сигналов позволяют оптимизировать параметры существу-

ющих систем звукопеленгации для обнаружения снайперов и распознава-

ния применяемого оружия. 

______ 

Работа выполнена при финансовой поддержке госбюджетной НИР 

ДР № 0115Г003576 «Акустична система моніторингу терористичних по-

гроз на водному транспорті», проводимой в Одесской национальной морс-

кой академии по государственному заказу на научно-техническую продук-

цию. 
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Анотація 

Розроблено моделі типових сигналів і перешкод для створення адаптивних систем 

пеленгації джерел імпульсних акустичних хвиль, створюваних стрілецькою зброєю. 

Пропонуються рішення для підвищення перешкодозахищеності, виявлення і розпізна-

вання зброї. 

Ключові слова: адаптивна система, звукопеленгація, терористична загроза. 

Аннотация 

Разработаны модели типовых сигналов и помех для создания адаптивных систем 

пеленгации источников импульсных акустических волн, создаваемых стрелковым ору-

жием. Предлагаются решения для повышения помехозащищенности, обнаружения и 

распознавания оружия. 

Ключевые слова: адаптивная система, звукопеленгация, террористическая угро-

за. 

Abstract  

The models of standard signals and noise to create adaptive systems DF generated by 

small arms sources of pulsed acoustic waves. We offer solutions for improving noise immuni-

ty, detection and recognition of weapons. 

Keywords: adaptive, acoustic direction, the terrorist threat. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ 

СИГНАЛІВ В РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ 

Реутська Ю. Ю., асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Новостворювані радіотехнічні системи (РТС) повинні мати кращі по-

казники ефективності та якості, ширші функціональні можливості і біль-

шою мірою задовольняти вимогам одержувачів інформації. Основним кри-

терієм виступає ефективність системи (кількісна характеристика якості ви-

конання системою заданих функцій, що відносяться до енергетичних, ін-

формаційних та економічних затрат) [1]. 

Потужним способом підвищення ефективності функціонування РТС є 

паралельна цифрова обробка сигналів (ЦОС). Ускладнення функцій ЦОС 

вирішується, головним чином, за рахунок пристроїв цифрової техніки. Це 

дозволяє підвищити надійність і продуктивність (швидкодію) системи, по-

низити вартість. 

Аналіз реалізації багатоканальної обробки в сучасних РТС [2] дозво-

ляє зробити висновок, що найбільш розповсюджені три основні методи ре-

алізації ЦОС – на універсальних процесорах, або центральних процесорах 

(ЦП), цифрових сигнальних процесорах (ЦСП) та програмованих користу-

вачем вентильних матрицях, що є одним з різновидів програмованої логіч-

ної інтегральної схеми (ПЛІС). 

Сучасна тенденція розвитку ЦСП і ЦП показує, що відмінності між 

цими двома пристроями зникає, але перевагою ЦСП залишаються простота 

схемотехніки, наявність великої кількості інтерфейсів взаємодії, ціна та 

енергоспоживання. Програмування ПЛІС є складним завданням, що вима-

гає наявності спеціальних знань і великих трудовитрат на реалізацію та на-

лагодження. Гнучка архітектура, високий рівень паралелізму роботи з до-

сить високою продуктивністю роблять ПЛІС більш привабливим, ніж 

ЦСП. Але в той же час ПЛІС має незручну апаратну та програмну версій-

ність, що веде до складності її реалізації та підвищення вартості РТС в ці-

лому. Також витрачається дуже багато ресурсу ПЛІС для виконання опе-

рації з плаваючою точкою. 

Тому актуальною задачею є застосування такого методу реалізації 

ЦОС в РТС, який характеризується високою швидкодією у разі багатока-

нальної обробки (з високим паралелізмом), зручністю програмної та апара-

тної версійності, простотою реалізацією складних алгоритмами з плаваю-

чою точкою. 

Ще один спосіб вирішення задач ЦОС, який виник зовсім нещодавно, 

є використання спеціалізованих апаратних засобів – графічних процесорів 

(ГП), які мають значні обчислювальні ресурси [3].  
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Головне призначення ГП – побудова зображення з урахуванням фізи-

чних властивостей об'єктів, а ці завдання вимагають паралельності в обро-

бці. Через наявність великої кількості ядер (кілька тисяч) ГП стали викори-

стовуватися для моделювання та розрахунків, а після появи спеціалізова-

ного інтерфейсу прикладного програмування CUDA реалізація специфіч-

них алгоритмів для ГП дозволила використання загальної для всіх мови С. 

В результаті обґрунтування вибору необхідних для дослідження при-

строїв ЦП, ЦСП та ГП на основі аналізу існуючих пристроїв за архітекту-

рою та показниками продуктивності, було обрано відповідні чотири при-

строї: 

 чотирьохядерний ЦП (англ. CPU) Intel Core i5-2500K; 

 ЦСП (англ. DSP) TMS320C6747; 

 ГП (англ. GPU)GeForce GT 640; 

Для аналізу продуктивності відповідних пристроїв у цій роботі розг-

лянуто три алгоритми визначення швидкодії: 

 множення матриць; 

 порівняння за значенням в матриці; 

 перетворення Фур‘є. 

Основна задача алгоритму множення матриць різної довжини — пока-

зати ефективність роботи системи з плаваючою точкою. Алгоритм порів-

няння за значенням в матриці та запис знайдених елементів у масив наочно 

показує ефективність роботи системи в багатопотоковому режимі. Алго-

ритм перетворення Фур‘є був обраний як один з основних, який викорис-

товується в цифровій обробці сигналів РТС. Для реалізація цього алгорит-

му використані стандартні бібліотеки, оскільки вони рекомендовані для 

подібних систем і є оптимальними. Оскільки при використанні стандарт-

них бібліотек в ЦП, ЦСП та ГП немає доступу до відповідного коду про-

грами, то результат оцінки продуктивності пристроїв буде представлений у 

вигляді часу виконання. 

На основі аналізу методик вимірювання продуктивності вищезазначе-

них ЦП, ЦСП та ГП, для кожного з них було проведено тестування обра-

них додатків. Загальні результати тестування зведені в табл. 1.  

Таблиця 1 

Алгоритми 
 Час виконання 

ЦП ЦСП ГП 

множення матриць     

512 х 512 мс 105.168 5817.176 17.08352 

1024 х 1024 мс 1959.25 46286.120 135.3206 

порівняння за значенням в матрицях      

512 х 512 мс 0.112996 10.765 0.084512 

1024 х 1024 мс 0.395127 43.026 0.278528 

швидкого перетворення Фур‘є     

512 мс 3.80651 5.378 0.892192 

1024 мс 25.149 20.460 2.443328 
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Робота проводилась з числами з плаваючою точкою одинарної точно-

сті. Як показують результати, що наведені в таблиці 1, з трьох обраних 

пристроїв за швидкодією найефективнішим є ГП. Оптимізація може в зна-

чній мірі збільшити продуктивність, але в даних тестах основна увага при-

діляється не оптимізації, а визначенню швидкодії платформ виходячи з од-

накових умов. Варто зазначити, що вже зараз існують ГП, які в кілька разів 

перевершують тестований по числу ядер, що підвищує продуктивність ГП. 
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Анотація 

З метою покращення ефективності розглянуто три методи реалізації цифрової об-

робки сигналів (ЦОС) — на центральних процесорах, цифрових сигнальних процесорах 

та графічних процесорах. Для тестування були обрані відповідні пристрої з врахуван-

ням безлічі факторів, в тому числі, загальних апаратних можливостей, продуктивності 

додатків, програмування і витрат. Були розроблені алгоритми та відповідні додатки для 

кожного пристрою, представлені результати тестування. 

Ключові слова: цифрова обробка сигналів, процесор, продуктивність, ефектив-

ність. 

Аннотация 

С целью повышения эффективности рассмотрены три метода реализации цифро-

вой обработки сигналов (ЦОС) — на центральных процессорах, цифровых сигнальных 

процессорах и графических процессорах. Для тестирования были выбраны соответ-

ствующие устройства с учетом множества факторов, в том числе, общих аппаратных 

возможностей, производительности приложений, программирования и расходов. Были 

разработаны алгоритмы и соответствующие приложения для каждого устройства, пред-

ставлены результаты тестирования. 

Ключевые слова: цифровая обработка сигналов, процессор, производительность, 

эффективность. 

Abstract 

Three methods of the digital signal (DSP) processing implementing with the central pro-

cessors, the digital signal processors, and the graphics processors are considered to improve 

the DSP efficiency. Suitable devices based on a many factors, including overall hardware fea-

tures, application performance, programmability and overhead. Algorithms and related with 

them applications are developed for each device. The test results are presented. 

Keywords: digital signal processing, processor, performance, efficiency. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХ 

ЧАСТИЧНО АДАПТИВНОЙ ЦИФРОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ 

НА ОСНОВЕ RLS- И LMS-АЛГОРИТМОВ 
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, д.т.н., профессор, 

1
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Важное практическое значение имеют частично адаптивные цифровые 

антенные решѐтки (ЦАР) [1], в которых для адаптации используются при-

емные элементы решетки, объединенные в группы по   элементов. На 

рис. 1 представлена структурная схема цифрового автокомпенсатора помех 

(АКП) на основе N-канальной линейной частично адаптивной ЦАР. АКП 

выполняет параллельное весовое когерентное суммирование объединен-

ных в M групп сигналов ЦАР с целью формирования компенсационной 

диаграммы направленности (ДН), которая определяется по формуле  
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       , 

где ( )gA   – ДН модуля, включающего   приемных элементов 
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     . 

В дальнейшем компе-

нсационный сигнал вычи-

тается из сигнала основно-

го канала, в котором фор-

мируется требуемая ДН. 

На рис. 2 показана ДН 

основного канала при 

N=80 (кривая 1), а также 

ДН модуля (кривая 2), 

включающего  =4 приѐ-

мных элементов. 

Синтез АКП, который 

заключается в опре-

делении весовых коэф-

фициентов , 1,iW i M , вы-

полнен с использование 

RLS- и LMS-

алгоритмов [2]. На рис.3 

 
Рисунок 1. Структурная схема цифрового АКП на 

основе линейной частично адаптивной ЦАР 
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представлены результаты моделирования АКП при воздействии трех пос-

тановщиков активных шумовых помех с равными мощностями и суммар-

ной относительной мощностью равной 600, которые расположены в пер-

вом и втором боковых лепестках. Корреляционная матрица (КМ) объеди-

ненных в группы сигналов характеризуется плохой обусловленностью ра-

вной 10 дБ. 

 
Рисунок 2. ДН основного канала при N=80 и модуля, включающего  =4 приемных 

элементов 

На рис. 3,а представлены зависимости мощности помех на выходе 

АКП от числа итераций при использовании LMS- (кривая 1) и RLS- (кри-

вая 2) алгоритмов, а также минимальное значение мощности помех при 

использовании фильтра Винера (кривая 3). 

 

 
Рисунок 3. Результаты моделирования цифрового АКП на основе линейной частично 

адаптивной ЦАР: N=80,  =4 
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На рис. 3,б показаны ДН основного канала (кривая 1), компенсацион-

ного канала (кривая 2) и результирующая ДН (кривая 3), полученные на 

основе оптимальной винеровской фильтрации. Однако данный алгоритм 

он не является адаптивным и требует априорных данных о КМ помеховых 

сигналов. На рис. 3в,г показаны аналогичные ДН, полученные при исполь-

зовании LMS-  и RLS- алгоритмов соответственно. 

Как следует из проведенного анализа, LMS- и RLS- алгоритмы сходя-

тся к потенциально достижимому значению, которое обеспечивается филь-

тром Винера. При этом, скорость сходимости АКП с использованием LMS- 

алгоритма ниже, чем на основе RLS- алгоритма примерно в 8 раз. 

Точность установки нулей ДН и форма зон режекции для всех случаев 

практически одинаковые. Глубина зоны режекции двух близко располо-

женных источников помех для АКП на основе RLS-алгоритма более глу-

бокая, чем у АКП на основе LMS- алгоритма. Воздействие помех незначи-

тельно искажает форму главного лепестка ДН ЦАР. 
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Анотація 

Виконано аналіз швидкості збігу та ефективності компенсації завад частково ада-

птивною цифровою антенною решіткою на основі RLS- і LMS-алгоритмів для випадків 

поганої обумовленості кореляційної матриці об‘єднаних у групи завадових сигналів. 

Проведено порівняння з потенційно досяжними характеристиками, які забезпечуються 

алгоритмом вінеровської фільтрації. 

Ключові слова: Діаграма направленості, частково адаптивна цифрова антенна 

решітка, автокомпенсатор завад, RLS- і LMS-алгоритми. 

Аннотация 

Выполнен анализ скорости сходимости и эффективности компенсации помех час-

тично адаптивной цифровой антенной решеткой на основе RLS- и LMS-алгоритмов при 

плохой обусловленностью корреляционной матрицы объединенных в группы помехо-

вых сигналов. Проведено сравнение с потенциально достижимыми характеристиками 

на основе алгоритма винеровской фильтрации. 

Ключевые слова: Диаграмма направленности, частично адаптивная цифровая ан-

тенная решѐтка, автокомпенсатор помех, RLS- и LMS-алгоритмы. 

Abstract 

The analysis of the rate of convergence and effectiveness of the noise compensation par-

tially adaptive digital antenna array on the basis of the RLS- and LMS- algorithms is made. 

The analysis is made for a case of bad conditionality of a correlation matrix of interfering sig-

nals, united in groups. Comparison with potentially achievable characteristics which are pro-

vided with algorithm of a Wiener filtration is carried out. 

Keywords: Radiation pattern, partway multi-element antenna array adaptive, automatic 

compensator interference, RLS- and LMS- algorithms. 
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АЛГОРИТМ КЛАСИФІКАЦІЇ ДВОВИМІРНИХ ОБРАЗІВ З 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ НОРМАЛІЗАЦІЇ «ЗА КРОКОМ» 

Сушко І. О., к.т.н., доцент; Іванюк Н. О., к.т.н., доцент; Чекерис І. О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Задача розпізнавання (класифікації) двовимірних образів – порівняння 

двох образів з метою знаходження відмінностей між ними. Зазвичай 

розв‘язання задачі класифікації сигналів та образів виконують із застосу-

ванням погодженої фільтрації [1] або ортогональних перетворень [2]. 

Класична погоджена фільтрація не дає кількісної оцінки подібності 

між досліджуваним та еталонним сигналом на відміну від методів розпі-

знавання сигналів та образів з використанням ортогональних перетворень.  

Одним з таких методів класифікації є метод нормалізації сигналу за 

кроком Перевагою класифікації сигналів та образів з використанням мето-

ду нормалізації за кроком є те, що немає необхідності центрування дослі-

джуваного сигналу, є можливість використання еталонних сигналів з ну-

льовими відліками,на відміну від методу з використанням нормального пе-

ретворення або методу нормалізації сигналів та образів за рівнем [3]. 

Кількісну міру оцінки подібності/відмінності двох сигналів довжиною 

N відліків можна отримати за допомогою коефіцієнту трансформант [4] 

 2

1,

/
i N

tr i r
i
i r

k S S





  , (1) 

де iS — амплітуда  -ї складової, rS — складова спектру, що співпадає 

(внаслідок нормалізації) з точністю до постійного множника з тестовим 

сигналом. 

Існують алгоритми для класифікації лише одновимірних сигналів, хо-

ча актуальною є і задача класифікації двовимірних сигналів (образів).  

Тому метою даної роботи є створення алгоритму нормалізації дво-

вимірних сигналів на базі нормалізації стандартних дискретних ортого-

нальних перетворень «за кроком».  

В цьому випадку в якості дискретного ортогонального перетворення 

обрано матричний оператор косинусного перетворення, що, наприклад, 

для формату N =4 має наступний вигляд:  
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Алгоритм створення класифікатора (фільтра) для методу нормалізації 

за кроком описано в [3] для випадку одномірного сигналу.  

Для класифікації двовимірного образу за допомогою методу нормалі-

зації кожен рядок образу слід розглядати як окремий сигнал і проводити 

для нього нормалізацію за описаною методикою. В результаті буде отри-

мано N різних матричних операторів нормованого косинусного перетво-

рення (зі спроеційованими та перенумерованими відліками еталонного си-

гналу) для матриці образу з N рядками.  

Таким чином для кожного досліджуваного сигналу-рядка необхідно 

обчислити коефіцієнт трансформант. Для образа в цілому доцільно обчис-

лити середньоквадратичне значення всіх отриманих коефіцієнтів трансфо-

рмант. 

Якщо ж досліджуваний сигнал відрізняється від еталонного лише ма-

сштабним множником, або кожен рядок відрізняється від рядка еталонного 

сигналу за масштабом зі своїм коефіцієнтом пропорційності, то результу-

юче значення коефіцієнту трансформант буде рівне 0, що відповідає пов-

ному співпадінню двох сигналів, в той час як досліджуваний образ буде рі-

зко відрізнятися від еталонного. 

З цього можна зробити висновок, що нормалізацію двовимірного об-

разу слід проводити для рядків та стовпців одночасно, розглядаючи кожен 

рядок, стовпець як окремий сигнал.  

Отже, при виконанні процедури нормалізації двовимірного образу, що 

описується матрицею формату N, отримаємо 2 N нормалізованих матриць. 

Для кожного сигналу-рядка та сигналу-стовпця досліджуваного образу 

знаходимо коефіцієнт трансформант (кількість яких рівна 2 N).  

Для визначення ступеню подібності/відмінності досліджуваного дво-

вимірного образу від еталонного необхідно обчислити загальне значення 

коефіцієнту трансформант за наступною формулою: 

 2 2

1 1

/ 2
N N

tr trsjtrri
i j

k k k N
 

    (3) 

де 
trri

k , 
trsj

k — коефіцієнти трансформант і-го рядка та  -го стовпця 

відповідно. 

 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 49 

Перелік посилань 

1. Jie Liu, Jigui Sun, Shengsheng Wang. Pattern Recognition: An overview. 

International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 6, No. 6, 

June 2006, pp. 57–61. 

2. Рыбин А.И. Нормализация дискретных ортогональных преобразо-

ваний тестовым сигналом / А.И. Рыбин // Радиоэлектроника — 2004.— 

ғ7.— С. 39 — 46 (Изв. вузов). 

3. Рыбин А.И. Классификация одно- и двумерных сигналов методами 

нормализации и нормального преобразования / А.И. Рыбин, А.Д. Мельник, 

Ю.Х. Нижебецкая, И.А. Сушко, С.Н. Литвинцев  // Радиоэлектроника — 

2016.— ғ1.— С. 34 — 45 (Изв. вузов). 

4. Рыбин А.И. Коэффициенты трансформант нормализованных орто-

гональних  преобразований и диагностика пульсограм / А.И. Рыбин, О.Б. 

Шарпан, Т.В. Сакалош, Е.Г. Григоренко // Вісник НУТУ»КПІ» .Сер. При-

ладобудування .— 2005.— Вип.30.— С.148— 156. 

Анотація  

В роботі проведено порівняння методів розпізнавання образів. Запро-

поновано алгоритм нормалізації двовимірних образів за кроком з викорис-

таннямм дискретного косинусного перетворення. Наведено формулу роз-

рахунку коефіцієнту трансформант для кількісної оцінки відмінності дос-

ліджуваного образу та еталону. 

Ключові слова: розпізнавання, класифікація, образ, нормалізація, ко-

ефіцієнт трансформант. 

Аннотация  

В работе представлено сравнение методов распознавания образов. 

Предложен алгоритм нормализации двухмерных образов по шагу с ис-

пользованием дискретного косинусного преобразования. Представлена 

формула для расчета коэфициента трансформант для количественной 

оценки отличия исследуемого образа и эталона. 

Ключевые слова: распознавание, классификация, образ, нормализа-

ция, коэфициент трансформант. 

Annotation 

The comparison of image recognition methods is presented. Algorithm of 

two-dimensional images normalization by step using Discrete Cosine Transform 

is proposed. Formula for calculation the transform coefficient to quantify the 

differences between researched and reference image is given. 

Keywords: recognition, classification, image, normalization, transform co-

efficient. 

 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

50 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ ОЦІНЮВАННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

ОБ’ЄКТУ ЗА ДАНИМИ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ 

РІЗНИЦЕВО-ДАЛЕКОМІРНОГО МЕТОДУ  

Товкач І. О., аспірант; Жук С. Я., д.т.н., професор  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

За останні роки інформація про місцезнаходження джерел радіови-

промінювання (ДРВ) отримала значний інтерес у багатьох бездротових си-

стемах, таких як стільникові мережі, бездротові локальні системи та безд-

ротові сенсорні мережі. Наприклад, така інформація буде корисною у над-

звичайних ситуаціях, для виявлення місцезнаходження мобільного об‘єкту, 

в інтелектуальних транспортних та охоронних системах.  

Для виявлення місцезнаходження ДРВ бездротова сенсорна мережа 

зазвичай повинна складатись з трьох або більше датчиків (Д) [1].  Існують 

різні методи для виявлення ДРВ: кутомірний, далекомірний, різницево-

далекомірний, кутомірно-різницево-далекомірний. Різницево-

далекомірний метод (РДМ) має істотну перевагу в простоті реалізації, тому 

що не вимагає синхронізації між ДРВ і датчиками мережі, що й призводить 

до його широкого застосування 

на практиці. 

На рис. 1 наведено конфігу-

рацію сенсорної мережі РДМ з 

дев‘ятьма Д, де x, y – місцезнахо-

дження ДРВ; xі, yі – координати 

датчиків; ri – відстань між датчи-

ками та ДРВ; r – відстань між 

опорним датчиком та ДРВ; Ri – 

різниця відстаней між ri та r; Рів-

няння РДМ: , 1,3i iR r r n i    , де 

n – похибка виміру. 

                Рисунок 1. 

Проведено аналіз ефективності трьох алгоритмів визначення коорди-

нат ДРВ на основі РДМ: сферичного перетину, сферичної інтерполяції, 

квадратичної корекції [2]. В якості показника ефективності використову-

валось кругове СКВ ( )tr R  , де R  – кореляційна матриця похибок оцін-

ки координат ДРВ. 

Моделювання кожного алгоритму РДМ проведено для конфігурації 

сенсорної мережі, де Д0 ( 0 ; 0 ), Д1 ( 0 ; 20 ), Д2 ( 20 2 ; 20 2 ), Д3 ( 20 ; 0 ), Д4 (

20 2 ; 20 2 ), Д5 ( 0 ; 20 ), Д6 ( 20 2 ; 20 2 ), Д7 ( 20 ; 0 ), Д8 ( 20 2 ; 20 2 ) 

та ДРВ знаходиться по колу з радіусом 100 км відносно опорного датчика 
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Д0. Похибка вимірювання датчиків 30  м. 

Алгоритм сферичного перетину (АСП) складається з двох етапів: пе-

рший – визначається оцінка координат ДРВ, яка залежить від відстані r, 

другий – вирішується квадратичне рівняння зв‘язку відносно відстані r. 

Фактичне кругове СКВ ˆМК

АСП  похибки оцінки місцезнаходження ДРВ, 

отримане методом Монте-Карло, має великі значення, обумовленні помил-

ками в визначенні кореня квадратичного рівняння. Воно коливаються в 

межах від 13 до 22 км. Теоретичне значення СКВ ˆАСП  для даного методу 

не розраховується. 

Алгоритм сферичної інтерполяції (АСІ) відрізняється від АСП другим 

етапом: рішення першого етапу підставляють в початковий функціонал та 

повторно вирішують задачу лінійної оптимізації. Фактичне кругове СКВ 
ˆ МК

АСІ (крива 1) похибки оцінки місцезнаходження ДРВ, а також теоретичне 

СКВ ˆ
АСІ (крива 2), яке отримано аналітично, показані на рис. 2. Значення 

фактичного СКВ коливається відносно його теоретичного. СКВ ˆ МК

АСІ  

приймає значення в межах від 1.6 до 2.6 км. 

 
Рисунок 2.  1 — СКВ ˆ

МК

АСІ  АСІ, 2 — СКВ ˆ АСІ  АСІ, 3 — СКВ ˆ
МК

АКК  АКК, 4 — СКВ 

ˆ
АКК  АКК, 5 — нижня границя Рао-Крамера 

Алгоритм квадратичної корекції (АКК) також складається з двох ета-

пів: перший – використовується рішення отримане АСІ, другий – рішення 

корегується з урахуванням квадратичного зв‘язка. Фактичне кругове СКВ 
ˆМК

АКК  (крива 3) похибки оцінки місцезнаходження ДРВ, а також теоретичне 

СКВ ˆАКК  (крива 4), яке отримано аналітично, показані на рис. 2. Отримані 

значення СКВ мають розбіжність між собою, що свідчить про недоліки ро-

боти алгоритму. СКВ ˆМК

АКК  має значення близькі до СКВ ˆ МК

АСІ .  
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Також на рис. 2 (крива 5) показано СКВ ˆНГРК , яке відповідає нижній 

границі Рао-Крамера (НГРК), яка характеризує потенціальну можливу то-

чність визначення координат ДРВ.  

Для даної конфігурації сенсорної мережі аналіз результатів моделю-

вання показав, що АСП має найгірші показники оцінювання координат 

ДРВ. Фактичні СКВ похибки АСІ та АКК збігається між собою. Для розг-

лянутих алгоритмів СКВ похибки оцінки місцезнаходження ДРВ не дося-

гає НГРК, тому удосконалення алгоритмів визначення місцезнаходження 

ДРВ є актуальною науковою задачею. 

Перелік посилань 

1. Симаков В.А. Построение адаптивных систем пассивной радиоло-

кации на принципах разностно-дальномерной координатометрии / В.А. 

Симаков // Научные ведомости Белгородский государственный универси-

тет . — 2005. — ғ2. — С. 221.  

2. Бузуверов Г.В. Алгоритмы пассивной локации в распределенной се-

ти датчиков по разностно-дальномерному методу / Г.В.Бузуверов, О.И. Ге-

расимов. — М. : Информационно-измерительные и управляющие системы 

ғ5, 2008. — 12 с. 

Анотація 

Проведено аналіз ефективності алгоритмів сферичного перетину, сферичної 

інтерполяції та квадратичної корекції для визначення координат джерела радіовипро-

мінювання на основі різницево-далекомірного методу за даними сенсорної мережі. 

Значення кругової СКВ похибки оцінки отримане шляхом аналітичного розрахунку та 

статистичного моделювання на ЕОМ. Здійснено порівняння точносних характеристик 

алгоритмів з нижньою границею Рао-Крамера. 

Ключові слова: різницево-далекомірний метод, джерело радіовипромінювання, 

сенсорні мережі. 

Аннотация 

Проведен анализ эффективности алгоритмов сферического пересечения, сфериче-

ской интерполяции и квадратичной коррекции для определения координат источника 

радиоизлучения на основе разностно-дальномерного метода по данным сенсорной сети. 

Значение круговой СКВ погрешности оценки полученное путем аналитического расче-

та и статистического моделирования на ЭВМ. Проведено сравнение точностных харак-

теристик алгоритмов с нижней границей Рао-Крамера. 

Ключевые слова: разностно-дальномерный метод, источник радиоизлучения, 

сенсорные сети. 

Abstract  

The analysis of the effectiveness of the spherical intersection algorithms, spherical in-

terpolation and quadratic correction for determining the coordinates of the radio source based 

on the time difference of arrival method according to data sensor network. The value of the 

SD circular error estimates obtained by analytical calculation and statistical computer model-

ing. A comparison of the accuracy characteristics of algorithms with the Cramer-Rao lower 

bound. 

Keywords: the time difference of arrival method, the radio source, sensor networks. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ 

У СЕРЕДОВИЩІ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ MAOPCS  

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

Бачик Д. Р., к.т.н.  

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

Система функцій (СФ) MAOPCS (Multivariate Analysis and 

Optimization of the Parametric Circuits) дослідження лінійних параметрич-

них кіл [1], як витікає з її назви, містить ряд функцій, одні з яких призна-

чені для опису кола (топології та параметрів елементів), інші дозволяють 

формувати довільні спряжені та нормальні передавальні функції [2]  цього 

кола, визначати струми та напруги у довільних його гілках у частотній та 

часовій областях, а також розв‘язувати задачі статистичних досліджень та 

оптимізації параметричних кіл. Спряжені передавальні функції дозволяють 

визначати присутні у колі струми та напруги, нормальні передавальні фун-

кції, своєю чергою, дозволяють оцінювати асимптотичну стійкість кола та 

запас цієї стійкості [2]. Хоча основою обчислень у СФ MAOPCs є частот-

ний символьний метод, що дозволяє формувати передавальні функції у ча-

стотній області, однак у СФ присутні функції оберненого перетворення 

Фур‘є та Лапласа, які дозволяють досліджувати коло і у часовій області як 

у усталеному, так і у перехідному режимах. Зазначимо, що незалежні змін-

ні час і комплексна частота, а також параметри обраних елементів кола 

можуть бути задані символами, а підстановка числових значень на місце 

таких символів виконується багаторазово на останніх етапах 

розв‘язування, зазвичай, багатоваріантних проектних задач. 

Функції СФ MAOPCs є незалежні між собою, а тому їх розташування 

у певних послідовностях дозволяє розробнику створювати різноманітні 

програми аналізу (у тому числі багатоваріантного), дослідження чи опти-

мізації електронних пристроїв, що моделюються лінійними параметрични-

ми колами. 

Обмеженням СФ MAOPCs вважаємо відсутність у ній функцій фор-

мування енергетичних характеристик кола і у першу чергу функцій визна-

чення миттєвої потужності у його гілках, а також коефіцієнтів передавання 

середньої активної потужності з входу кола на його вихід. Розробці таких 

функції й присвячена дана робота. Таким чином, у систему функцій 

MAOPCs вводимо: а) функцію «PowerInTheBranch()», призначену для ви-

значення у обраній гілці кола миттєвої потужності, що представляє собою 

добуток часової залежності попередньо визначених струму та напруги цієї 

гілки (алгоритм функції представлено на рис. 1); б) функцію 

«TransferCoefficientОfPower()», призначену для визначення коефіцієнта пе-

редавання середньої активної потужності за період сигналу з входу кола на 

його вихід у усталеному режимі.  
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ПРИКЛАД. Для підсилювача з рис. 2 за теоремою Теллегена перевіри-

ти адекватність обчислень у середовищі СФ MAOPCs та визначити коефі-

цієнт передавання середньої потужності з його входу на вихід.  

З метою такої перевірки для заданого кола визначаємо суму P(t)  мит-

тєвих потужностей гілок цього кола у усталеному режимі: 

 1 1 1 12 2 2 3 2 4 2P(t) i (t) u (t) i (t) u (t) i (t) u (t) i (t) u (t) i (t) u (t)          .  (1)  

Перевіряємо (1) на рівність нулеві, виконавши за СФ MAOPCs послі-

довність функцій з рис. 3. Результати такого виконання наведені у табл.1 з 

ура-хуванням у передавальних функціях 4-х гармонічних складових [2]. 

Отримані миттєві значення струмів (рядки 1-3 табл.1), напруг (рядки 4-5 

табл.1), миттєвих потужностей гілок (рядки 6-10 табл.1) та значення суми 

(1) (рядок 11 табл.1) наведені у таблиці з урахуванням 5-ти знаків після 

коми. 

 
Рис. 1. Алгоритм визна-

чення миттєвої потужнос-

ті гілки кола 

 
Рис. 2. Одноконтурний параметричний підсилювач, 

6 8

12 8

1

8

2 1

L(t) 0.2533 10 (1 0.05cos(4 10 t )),

c(t) 10 10 (1 0.05cos(4 10 t 0)),Y 0.25См,

Y 0.0004См,i (t) cos(2 10 t 4)





     

     

     
TrFunc(1,'s','t') % передавальна функція i1(t) y u1(t); 

TrFunc(8,'s','t') % передавальна функція i1(t) y i2(t); 

TrFunc(9,'s','t') % передавальна функція i1(t) y i3(t); 

TrFunc(10,'s','t') % передавальна функція i1(t) y i4(t); 

TrFunc(12,'s','t') % передавальна функція i1(t) y u2(t);…. 

OutVar('classic',2,TF{1,4},i*2*pi*1e8,'t') % визначення U1(s,t); 

OutVar('classic',2,TF{8,4},i*2*pi*1e8,'t') %  визначення I2(s,t); 

OutVar('classic',2,TF{9,4},i*2*pi*1e8,'t') %  визначення I3(s,t); 

OutVar('classic',2,TF{10,4},i*2*pi*1e8,'t')%  визначення I4(s,t); 

OutVar('classic',2,TF{12,4},i*2*pi*1e8,'t')% визначення  U2(s,t);….. 

Re_OutVariables{1,1}=real(OutVariables{1,1}{4,1}); %u1(t); 

Re_OutVariables{1,8}=real(OutVariables{1,8}{4,1}); %i2(t); 

Re_OutVariables{1,9}=real(OutVariables{1,9}{4,1}); %i3(t); 

Re_OutVariables{1,10}=real(OutVariables{1,10}{4,1});% i4(t); 

Re_OutVariables{1,12}=real(OutVariables{1,12}{4,1}); %u2(t) 

% Блок визначення миттєвої потужності у гілках кола; 

PowerInTheBranch(1,[Re_OutVariables{1,1},InputSignal{1,1}]); 

PowerInTheBranch(1,[Re_OutVariables{1,2},InputSignal{1,1}]); 

PowerInTheBranch(1,[Re_OutVariables{1,8},Re_OutVariables{1,12}]); 

PowerInTheBranch(1,[Re_OutVariables{1,9},Re_OutVariables{1,12}]); 

PowerInTheBranch(1,[Re_OutVariables{1,10},Re_OutVariables{1,12}]); 

TransferCoefficientОfPower=([Re_OutVariables{1,1},InputSignal{1,1}, 

Re_OutVariables{1,8},Re_OutVariables{1,12}])% визначення коефіціє-

нта передачі по потужності  

Рис.3. Фрагмент програмного коду у середовищі  

СФ MAOPCs 
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ня файлу 

«input.m» 

 
Формування функцій пе-

редавання від  вхідного 

сигналу до струму та на-

пруги у гілці  функцією 

TrFunc() 

 
Формування струму та 

напруги у гілці кола у 

частотній області фун-

кцією OutVar() 
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у файл «data. 

mat » 
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Кінець 

 

Формування струму та 

напруги у гілці у часо-

вій області функцією 

real() 

 
Визначення миттєвої по-

тужності гілки функцією 
PowerInTheBranch() 
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Остання функція послідовності з рис. 3 визначає коефіцієнт переда-

вання середньої активної потужності за період сигналу з входу підсилюва-

ча на його вихід вих
P

вх

Р
K

Р
4.55   за виразами:    

T

1 1
0

вх i (t) u (tP 1 T ) dt   , 

   
T

2 2
0

вих i (t) u (t) dP t1 T    , де 8 8Т 2 (2 10 ) 10    с. 

Таблиця 1 
ғ t, с 0.800e-6 0.801e-6 0.802e-6 0.803e-6 0.804e-6 

1 2i (t),А
 

0.00033 0.00046 0.00042 0.00020 -8.67121e-5 

2 3i (t),А
 

0.00509 0.00074 -0.00361 -0.00652 -0.00724 

3 4i (t),А
 

-0.00534 -0.00110 0.00328 0.00636 0.00731 

4 1u (t),В
 

-0.82034 -1.14495 -1.05402 -0.51003 0.21684 

5 2u (t),В
 

0.82006 1.14457 1.05366 0.50986 -0.21678 

6 1 12i u
 

0.20000e-7 0.39021e-7 0.31756e-7 0.82443e-8 0.97887e-9 

7 2 2i u
 

0.26900e-3 0.52401e-3 0.44408e-3 0.10398e-3 0.18797e-4 

8 3 2i u
 

0.41721e-2 0.85249e-3 -0.38040e-2 -0.33239e-2 0.15689e-2 

9 4 2i u
 

-0.43832e-2 -0.12635e-2 0.34538e-2 0.32431e-2 -0.15844e-2 

10 1 1i u
 

-0.57920e-4 -0.11304e-3 -0.93912e-4 -0.23188e-4 -0.32980e-5 

11 P(t)
 0 0 0 0 0 

Нульові значення P(t)  з табл.1 переконують у адекватності обчислень, 

виконаних для одноконтурного підсилювача у середовищі СФ MAOPCs. 
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Анотація 

Представлено розширення системи MAOPCs функцією визначення у гілці ліній-

ного параметричного кола миттєвої потужності та функцією передавання середньої по-

тужності з входу кола на вихід. Подано приклад використання цих функцій. 

Ключові слова: частотний символьний метод, система функцій MAOPCs. 

Аннотация 

Представлено расширение системы MAOPCs функцией определения в ветке ли-

нейной параметрической цепи мгновенной мощности и функцией передачи средней 

мощности с входа цепи на выход. Приведен пример использования этих функций. 

Ключевые слова: частотный символьный метод, система функций MAOPCs. 

Abstract  

Presented expansion of the system MAOPCs by a function of definition in a branch of 

linear parametric circuit instantaneous power and and by function of transfer medium power 

from input of circuit to output. Presented an example of using these functions. 

Keywords: symbol frequency method, the system functions MAOPCs. 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

56 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

ВПЛИВ СПІВВІДНОШЕННЯ СИГНАЛ/ШУМ НА ЙМОВІРНІСТЬ 

БІТОВОЇ ПОМИЛКИ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ МОДУЛЯЦІЇ 

ПІДНОСІЙНИХ OFDM СИГНАЛУ 

Вовк Д. В.; Шпилька О. О., к.т.н. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

OFDM (англ. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) —

мультиплексування з ортогональним частотним розділенням каналів. Тех-

нологія широко використовується в системах цифрового телебачення, ра-

діомовлення та в мережах із широкосмуговим доступом (DVB-T2, DAB, 

WiFi, WiMAX). OFDM технологія являється однією з найбільш спектраль-

но ефективних та стійких до багатопроменевого розповсюдження сигналу. 

Математично OFDM сигнал можна описати наступним виразом [1]: 
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  (1) 

де: N  — кількість несучих коливань; T —  тривалість тактового інтервалу; 

ka , kb  — дані синфазного та квадратурного каналів, якими модулюють не-

сучу коливання з номером k . 

Основна ідея OFDM технології полягає у використанні великої кілько-

сті несучих, які являються ортогональними між собою. Кожна з несучих 

модулюється за допомогою обраної схеми цифрової модуляції, наприклад: 

QPSK, QAM-16, QAM-64. Внаслідок використання великої кількості під-

несучих вхідна бітова послідовність ділиться на паралельні потоки, які 

мають меншу швидкість і більший інтервал часу передачі кожного із біт. 

Важливою рисою OFDM сигналів являється існування захисних інтервалів 

як у часовій так і в частотній областях – рис. 1. Захисний інтервал в часо-

вій області використовується для забезпечення працездатності системи в 

умовах багатопроменевого поширення сигналу, що може призвести до ви-

никнення між символьної інтерференції. Захисний інтервал в частотній об-

ласті забезпечує зниження впливу сусіднього каналу [2]. 

При виборі параметрів модуляції піднесучих у OFDM сигналі потріб-

но приймати певні компроміси в залежності від параметрів каналу та важ-

ливості інформації. Одним із основних параметрів каналу являється від-

ношення сигнал/шум (англ. Signal-to-noise ratio, SNR) — міра для визна-

чення рівня спотворення сигналу адитивним білим гауссівським шу-

мом [3]. В цифрових системах використовують нормоване значення SNR і 

позначають як 0/bE N , де bE  — енергія біта. Вона рівна потужність сигналу 

S , помноженої на час передачі біта інформації bT . 0N  — спектральнащі-

льність потужності шуму, вона виражається як відношення 
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Рис 1 Частотно-часова структура двох OFDM символів 

потужність шуму N  до смуги W . В результаті отримуємо SNR для цифро-

вих систем: 

 
0 /

b bE S T
s

N N W


  (2) 

Оскільки час передачі біта і швидкість передачі біта обернено пропор-

ційні величини, то bT  можна замінити на 
1

R
 де R  — бітова швидкість, в ре-

зультаті отримуємо: 
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 (3) 

Отже, під час проектування системи з OFDM технологією постає пи-

тання, яку схему модуляції підносійних  обрати в залежності від заданих 

вимог до системи в технічному завданні. Тому актуальним являється зада-

ча аналізу залежності рівня помилок від відношення SNR для різних видів 

модуляції підносійних. 

В роботі проведено математичне моделювання залежності ймовірності 

виникнення помилки на біт від відношення SNR для OFDM сигналу з на-

ступними параметрами: 

– кількість підносійних у символі OFDM — 1024;  

– кількість корисних підносійних — 964;  

– захисний інтервал в часовій області — ¼.  

Для порівняння результатів було використано такі види модуляції під-

носійних: QPSK, QAM16, QAM64, QAM64, QAM256.  

З отриманих результатів, зображених на рис. 2, можна зробити висно-

вок, що для забезпечення рівня помилок 10
-4

 кожен наступний, більш скла-

дніший вид модуляції, потребує на 4 дБ більше відношення SNR ніж  
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Рис 2 Залежність ймовірності помилки на біт від відношення сигнал/шум 

попередній. Тому для забезпечення працездатності системи при низьких 

рівнях SNR необхідно зменшувати позиційності цифрової модуляції, що 

приводить до суттєвого зменшення швидкості передачі інформації. Інши-

ми шляхами для забезпечення працездатності являється використання ме-

тодів рознесеного прийому або комбінування часових захисних інтервалів. 
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Анотація 

В роботі проведено дослідження залежності ймовірності виникнення помилок від 

відношення сигнал/шум для різних видів модуляції підносійних OFDM сигналу за до-

помогою математичного моделювання в середовищі Matlab.   

Ключові слова: OFDM, цифрова модуляція, SNR, ймовірність помилки 

Аннотация 

В работе проведено исследование зависимости вероятности возникновения ошиб-

ки от отношения сигнал/шум для разных видов модуляции поднесущих OFDM символа 

с помощью математического моделирования в среде Matlab. 

Ключевые слова: OFDM, цифровая модуляция, SNR, вероятность ошибки 

Abstract 

The paper studied the dependence of the probability of errors on the signal / noise ratio 

for various types of subcarriers' modulation of OFDM signal using the mathematical model-

ing in Matlab environment. 

Keywords: OFDM, modulation, SNR, error probability 
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ВОСТАНОВЛЕНИЕ РАЗРЕЖЕННО ДИСКРЕТИЗИРОВАННЫХ 

СИГНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИНИМИЗАЦИИ 1-НОРМЫ 

Котляров В. В., Шпилька А. А. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Разреженная дискретизация (англ. Sparse sampling or Compressed 

Sensig) – это новый метод в обработке сигналов для восстановления сигна-

ла по неравномерным во времени выборкам, путем решения системы 

недоопределенных уравнений. Основная идея состоит в том, что большин-

ство интересующих сигналов, если их представить в некотором базисе, бу-

дут содержать много коэффициентов близких или равных нулю. 

Процесс обработки начинается из принятия некоторого числа выборок 

сигнала в базисе, отличного от базиса, в котором изображение сигнала 

имеет множество нулевых коэффициентов. Так как число выборок ограни-

ченно, задача преобразования изображения назад в исходную область тре-

бует решение недоопределѐнного матричного уравнения. Это решение 

представляет собой выбор изображения-оригинала из огромного числа 

различных изображений-кандидатов, которые могут быть результатом для 

данной выборки. Таким образом, нужно ввести некоторое дополнительное 

ограничение, чтобы выбрать «лучшего» кандидата в изображения-

оригиналы. 

Классическим решением такой проблемы является минимизация нор-

мы 2  [1]: 

 
2

2
1

N

i

i

x


 x , 

то есть минимизация количества энергии в изображении. Однако такой 

подход приводит к плохим результатам для большинства практических 

приложений, так как неизвестные (отсутствующие в выборке) коэффици-

енты редко имеют нулевую энергию [2]. С другой стороны, поскольку сиг-

нал является разреженным в определенном базисе, то адекватным решени-

ем будет являться минимизация нормы 0 , что эквивалентно максимиза-

ции числа нулевых коэффициентов в новом базисе. Однако это NP-

сложная задача, и практически не решаема.  

Согласно [2] принято минимизировать аппроксимирующую 1-норму: 

 
1

N

i

i

x


x , (1) 

или сумму в абсолютных значениях. Задача нахождения минимума 1-

нормы формулируется в виде задачи линейного программирования, для 
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которой существуют эффективные методы решения. 

Рассмотрим более подробно случай разреженной дискретизации вре-

менного сигнала с множеством нулевых коэффициентов в базисе Фурье. 

Пусть: 

  S Φ x , 

где x  – вектор-столбец полного набора входных выборок размером N; Φ  – 

базис преобразования Фурье размером N N ; S  – изображение сигнала x  

в базисе Фурье Φ . Введем в рассмотрение вектор u  размером M , кото-

рый состоит из некоторого множества выборок сигнала из x , расположен-

ных в координатах 1 2{ , ,..., }Mk k k  и матрицу Φ  размером M N , что со-

стоит из 1 2{ , ,..., }Mk k k  строк матрицы 
1

Φ . Тогда можно записать систему 

уравнений, которая будет содержать M  уравнений с N  неизвестными и 

являться недоопределенной: 

   Φ Z u  (2) 

В общем случае такая система имеет бесконечное множество решений 

относительно Z , но существует лишь одно решение, которое удовлетворя-

ет ограничению (1). Восстановление исходного сигнала происходит путем 

следующего преобразования: 

 
1ˆ . x Φ Z  

В работе проведено моделирование описанного метода восстановле-

ния сигнала для модельного примера. В качестве исходного сигнала рис. 1а 

выбрано 256N   отсчетов сигнала, спектр которого изображен на рис. 1б. 

Для восстановления сигнала использовано 64M   значения выборок ис-

ходного сигнала, взятых случайным образом, как показано на рис. 1в. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1  

В качестве дополнительного ограничения для решения недоопреде-
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ленной системы (2), взято минимизация нормы (1). Результаты восстанов-

ления изображения сигнала, изображены на рис.2а, после перехода в ори-

гинальный базис восстановленный сигнал имеет вид изображенный на 

рис.2б. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 

Как видно из результатов моделирования, использование описанного 

метода позволяет произвести восстановление сигнала по неравномерно 

распределенным выборкам. Среднеквадратическое отклонение восстанов-

ленного сигнала от оригинала составляет 10
-4

 единиц. 
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Аннотация 

В работе описаны принципы восстановления сигнала по его разреженным выбор-

кам на основе минимизации различных норм 
p

. Детально рассмотрено восстановле-

ние сигнала в базисе преобразования Фурье и проведено моделирования используя ми-

нимизацию 1  нормы. 

Ключевые слова: Разреженная дискретизация, восстановление сигнала, 1  норма. 

Анотація 

В роботі описані принципи відновлення сигналу по його розрідженим вибіркам на 

основі мінімізації різноманітних норм 
p

. Детально розглянуто відновлення сигналу в 

базисі Фур‘є і проведено моделювання з використанням мінімізації 1  норми. 

Ключові слова: Розріджена дискретизація, відновлення сигналу, 1  норма. 

Abstract 

The paper describes the principles of signal recovery in his sparse samples by minimiz-

ing the various 
p

 norms. Considered in detail the signal recovery in the basis of the Fourier 

transform, and conducted simulations using minimization of the 1  -norm. 

Keywords: Sparse sampling, recovery signal, 1  norm. 
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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. 
 

Керівник секції: д.т.н., проф. Зіньковський Ю. Ф. 

Секретар секції: Новосад А. А. 
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ПРИЛАД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННІ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Грицевич І. Р., Піддубний В. О., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для проектування радіоелектронної апаратури широко використову-

ються системи автоматизованого проектування (САПР) [1]. Але саме на 

етапі проектування допускаються помилки, які спричиняються розбіжнос-

тями параметрів реальних елементів та їх математичних моделей, які вико-

ристовують усереднені значення параметрів елементів. Тому достовірна 

інформація про кожен використаний елемент вкрай необхідна і описувати 

його математичну модель в САПР доцільно параметрами реальних елемен-

тів, що будуть використовуватися в схемі. 

Отримання параметрів моделей в лабораторних умовах зводиться до 

великої кількості вимірів, є трудоємким і не швидким процесом. 

Найбільш швидкий спосіб визначення параметрів — це визначення їх 

за вольт-амперними характеристиками (ВАХ) [2]. Для цього використову-

ються характерографи. Методику проведення вимірювання та розрахунок 

параметрів моделей можна поділити на три етапи. На першому — прово-

дяться безпосередні вимірювання ВАХ та знаходяться основні параметрів 

транзистора. На другому — визначається, які параметри ще потрібні, та 

проводиться їх розрахунок. На третьому — формується еквівалентна схема 

транзистора, визначаються її параметри, яка потім вводиться в базу САПР 

та використовується для конкретного розрахунку. 

Таким чином перше, що потрібно зробити: це зняти ВАХ. На сьогод-

нішній час існує ряд характерографів розроблених рядом іноземних 

фірм [3, 4]. Вони дозволяють отримувати вольт-амперні характеристики 

напівпровідникових приладів, графічно їх відображати та зберігати у 

пам‘яті. 

Однак, не зважаючи на досягнутий прогрес в визначенні параметрів 

транзисторів за результатами вимірювань, залишаються не вирішеними 

питання зниження вартості обладнання, підвищення точності та розширен-

ня діапазону вимірювань, розширення сфери використання пристроїв. 

Метою роботи є розробка компактного, мобільного приладу, який би 

працював у парі з комп‘ютером, будував математичну модель та мав пря-

мий доступ до САПР. Серед існуючих аналогів ні один не відповідає да-

ним вимогам. 

Саме тому було розпочато розробку пристрою, який дозволяв би ви-

значати статичні вольт-амперні та частотні характеристики польових, бі-

полярних транзисторів та напівпровідникових діодів. 

Структурна схема приладу показана на рис.1. 
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Алгоритм вимірювання закладений у програмі персонального 

комп‘ютера. Команди передаються через універсальний асинхронний 

приймач-передавач УАПП до мікроконтролера. Мікроконтролер  в свою 

чергу керує модулем 1, виставляє необхідне значення напруги у колах бази 

та колектора. Блоки перестройки опорів також керуються командами мік-

роконтролера і забезпечують необхідний режим роботи транзистора в за-

лежності від характеристики яка вимірюється. Після виконання кожної ко-

манди проводяться виміри значень напруг та струмів у колах бази та коле-

ктора за допомогою внутрішнього АЦП мікроконтролера. Результат в реа-

льному часі надходить до комп‘ютера, зберігається в пам‘яті і після закін-

чення виміру на вказаному діапазоні будується та графічно відображається 

на екрані ПК вольт-амперна характеристика досліджуваного приладу. 

На рис. 2 наведено вихідну ВАХ транзистора КТ315Б, отриману за до-

помогою даного приладу. Вимірювання тривало близько 20 секунд, кожна 

крива сімейства побудована на основі 20 вимірювань. 

В структуру приладу також закладена можливість досліджувати час-

тотні та часові характеристики напівпровідникових приладів за допомогою 

зовнішнього генератора з електронною перестройкою частоти в широкому 

діапазоні частот. В перспективі планується використати вбудований гене-

ратор, що дасть змогу цілком автоматизувати процес вимірювання параме-

трів напівпровідникових приладів. 

Прилад дозволяє досліджувати як трьохелектродні так і двоелектродні 

компоненти. Якщо досліджуваний компонент має два електроди, один із 

них відіграє роль бази, а інший емітера. 

 
Рисунок 1. Структурна схема характерографа: 1 — модуль статичних параметрів, 2 — 

блок перестройки опору бази, 3 — блок перестройки опору колектора, 4 — сигнальні 

лінії зв‘язку, 5 — лінії живлення, VT — досліджуваний компонент. 
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Таким чином можна отри-

мати всі необхідні характерис-

тики напівпровідникових ком-

понентів для формування ма-

тематичної моделі, та подаль-

шого використання в САПР, 

таких як Micro-Cap, OrCAD, 

Multisim, та ін. 
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Анотація 

Представлено прилад для автоматизованого дослідження електричних 

характеристик напівпровідників, що має відносно малі габарити та вартість 

завдяки роботі з ПК. Описано алгоритм роботи приладу. Обгрунтовано до-

цільність використання результатів вимірювання в САПР. 

Ключові слова: характерограф, характеристики транзистора, САПР. 

Аннотация 

Представлен прибор для автоматизированного исследования электри-

ческих характеристик полупроводников, имеет относительно малые габа-

риты и стоимость благодаря работе с ПК. Описан алгоритм работы прибо-

ра. Обоснована целесообразность использования результатов измерения в 

САПР. 

Ключевые слова: характериограф, характеристики транзистора, 

САПР. 

Abstract  

Presented device for automated study of the electrical characteristics of 

semiconductors, has a relatively small size and cost due to its close work with 

the PC. The algorithm of the instrument. The expediency of using measurement 

results to CAD. 

Keywords: curve tracer, the transistor characteristics, CAD. 

 
Рисунок 2. Сімейство вихідних характеристик 

транзистора КТ315Б знятих розробленим при-

ладом. 

http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_other/576_
http://www.madelltech.com/curvetracer.pdf
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗБЕРІГАННЯ ВАГОВИХ 

КОЕФІЦІЄНТІВ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Адаменко В. О., асистент; Шунков В. В. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

Схемотехнічна реалізація штучних нейронних мереж залишається од-

ним з пріоритетних напрямів розвитку обчислювальної техніки, що підтве-

рджується численними дослідженнями в галузі розвитку нейро-

комп‘ютерів. Більшість корпорацій, які займаються розробкою традицій-

них процесорів, проводять дослідження спрямовані на реалізацію нейроп-

роцесорів, як якісно нового підходу до вирішення задач інтелектуального 

рівня: розпізнавання і осмислення зображень та звуків, прийняття рішень в 

умовах часткової невизначеності тощо. 

В [1] запропоновано функціональну схему схемотехнічної реалізації 

штучного нейрону (ШН), як елементу штучних нейронних мереж (ШНМ), 

використання яких є одним з напрямів реалізацію нейрокомп‘ютерів та 

штучного інтелекту. Принцип роботи ШНМ передбачає, що знання збері-

гаються у вигляді значень вагових коефіцієнтів ШН, тому реалізація мето-

ду для їх збереження є актуальною задачею. В роботі наведено аналіз ме-

тодів зберігання значень вагових коефіцієнтів для схемотехнічної реаліза-

ції неперервних (аналогових) нейронних мереж. 

Проведений аналіз методів збереження значень вагових коефіцієнтів 

показав, що універсального рішення на даний момент не має. В більшості 

випадків збереження відбувається за допомогою традиційних методів циф-

рової техніки, тобто зберігається двійкове значення вагових коефіцієнтів, 

що в свою чергу призводить до значного зростання кількості операцій та 

ускладнення схеми нейронної мережі, адже необхідно забезпечити фізич-

ний зв‘язок кожного входу ШН з певною коміркою пам‘яті і, при необхід-

ності, перетворити двійковий код в певне фізичне значення.  

Цікавою є методика використання незалежного компоненту (компоне-

нтів) для збереження значень вагових коефіцієнтів. Історично першим [2] 

таким компонентом став мемістор — електрохімічний компонент, опір 

якого змінюється під дією струму в колі керування. Проте широкого по-

ширення та розвитку дані компоненти не знайшли у зв‘язку з доволі висо-

кою вартістю та порівняно низьким строком служби. Крім того, швидкодія 

таких елементів теж не найкраща, адже повні зміна опору займала мінімум 

5 секунд. Нажаль подальші дослідження в галузі розвитку мемісторів не 

проводилися, тому на ринку відсутня (або не є вільнодоступною) сучасна 

елементна база, яка б реалізувала функції мемістора [3]. 

Як варіант реалізації запам‘ятовування значень вагових коефіцієнтів є 

використання польових транзисторів (MOSFET) з «плаваючими» затвора-
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ми [4]. До переваг можна віднести значне поширення технології їх вигото-

влення і, як наслідок, низьку вартість та високу надійність. Проте в біль-

шості випадків перенесення носіїв заряду в ізольований затвор відбуваєть-

ся за допомогою лавинного пробою, відповідно важко отримати проміжні 

значення. Тобто по замовчуванню дані транзистори мають два стани — ві-

дкритий або закритий. Тому безпосереднє використання в якості елементів 

пам‘яті для вагових коефіцієнтів є сумнівним.  

Сучасним компонентом, який корпорація Hawlett-Packard пропонує в 

якості запам‘ятовуючого пристрою є мемристор — пасивний електронний 

компонент мікроелектроніки з нелінійною вольт-амперною характеристи-

кою. Падіння напруги на такому елементі змінюється пропорційно інтег-

ралу струму за часом, який проходить через нього. Характерною ознакою 

цього елемента є наявність гістерезису, що дозволяє використовувати його 

в якості запам‘ятовуючого елемента. 

Мемристор, як і мемістор відноситься до компонентів хемотроніки, 

тобто його робота залежить від протікання електрохімічних процесів в 

електроліті (мемістор) або оксидному шарі (мемрістор). Корпорація 

Hewlett-Packard розробила мемрістор, який представляє собою два тонкі 

(одиниці нанометрів) шари плівки діоксиду титану з різною концентрацією 

атомів оксигену та провідникові електроди [5]. Носіями заряду виступають 

вакансії оксигену. Збіднений шар має опір величиною в десятки Ом, а зба-

гачений — десятки кОм. При прикладенні зовнішнього електричного поля 

відбувається дифузія із збагаченого шару діоксиду в збіднений, таким чи-

ном змінюється опір мемристора. Стан мемристора зберігається за відсут-

ності напруги, доки не буде прикладена напруга іншої величини або знаку. 

Принцип роботи мемристора в першому наближенні повторює особ-

ливості роботи синапсів нервових клітин, адже останні створюють кращі 

зв‘язки в місцях, по яким частіше проходять нервові імпульси. Тому їх ви-

користання, як елементів ШНМ є цілком реальним. До основних недоліків 

мемристора можна віднести високу вартість, так як технологія їх виготов-

лення порівняно нова та певні труднощі в зчитуванні записаної інформації 

(при реалізації, наприклад, багатошарових НМ), так як протікання струму 

через мемристор буде змінювати його стан.  

В табл. 1 наведено порівняння перерахованих вище елементів для збе-

рігання даних. Варто звернути увагу, що значення показників відповідає 

технічним характеристикам існуючих компонентів і не може в повній мірі 

проілюструвати потенційні можливості компонентів з врахуванням пода-

льшого розвитку технології їх виготовлення. 

Аналіз наведеної інформації дозволяє зробити висновок, що викорис-

тання транзисторів з «плаваючим» затвором можливе лише в складі більш 

складних схем, адже вагові коефіцієнти НМ можуть приймати значення в 

доволі широкому діапазоні, а лавинне перемикання транзистора дозволяє 

зафіксувати лише значення логічного «0» чи «1». Проте застосування 
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MOSFET транзисторів цілком можливе при використанні більш складних 

схем збереження значень вагових коефіцієнтів. 

Таблиця 1 Параметри компонентів зберігання даних 

Тип 
Діапазон  

зміни, Ом 

Час зміни 

опору, с 

Перезапис, 

циклів 
Мініатюризація Вартість 

Мемістор 2 – 100  10–100 3000 Не проводилась Невідома 

Мемрістор 500 – 10
5
  0,5∙10

-8 
2000 до 14 нм $12,5/1біт 

MOSFET  10
-3

 – 10
3 

0,5∙10
-6

 10–100 тис 14 нм $2/1 Гбіт 

Використання мемісторів та мемрісторів в якості запам‘ятовуючих 

компонентів потребує більш докладного вивчення з використанням симу-

ляторів електронних схем, адже перші зараз не випускаються, а другі ма-

ють занадто високу вартість для проведення фізичних експериментів. Про-

те це вимагає створення відповідних spice-моделей, що в свою чергу пот-

ребує поглибленого аналізу структури даних компонентів та електрохіміч-

них процесів, які протікають під час їх роботи. 

Перелік посилань 

1. Адаменко В. О. Схемотехнічна реалізація штучного нейрону / В. О. Адаменко, 

Д. Ю. Чеботар // матеріали конференції МНТК «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та 

системи». Київ, 16–22 березня 2015 — К. : НТУУ «КПІ», 2015. — С. 77—81 

2. Widrow B. Pattern Recognition and Adaptive Control / B. Widrow // Applications 

and Industry, IEEE Transactions on — 1964 — Vol. 83 — Iss. 74 — P. 269 — 277 — DOI: 

10.1109/TAI.1964.5407756 

3. Мемисторы (электрохимически управляемые резисторы) — Режим доступу: 

http://www.155la3.ru/memistor.htm — Назва з екрану. 

4. Транзистор с плавающим затвором — Режим доступу: 

https://ru.wikipedia.org/Транзистор_с_плавающим_затвором — Назва з екрану. 

5. Kanellos M. HP makes memory from a once-theoretical circuit / Michael Kanellos // 

CNET. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cnet.com/news/hp-makes-

memory-from-a-once-theoretical-circuit 

Анотація 

Наведено методи зберігання значень вагових коефіцієнтів штучних нейронних 

мереж. Проведено аналіз компонентів, які можна використовувати в якості за-

пам‘ятовуючих пристроїв. Окреслено основні напрями подальших досліджень в області 

схемотехнічної реалізації ШНМ.  

Ключові слова: ШНМ, мемристор, мемістор, методи зберігання інформації. 

Аннотация 

Приведены методы хранения значений весовых коэффициентов искусственных 

нейронных сетей. Проведен анализ компонентов, которые можно использовать в каче-

стве запоминающих устройств. Определены основные направления дальнейших иссле-

дований в области схемотехнической реализации ИНС. 

Ключевые слова: ИНС, мемристор, мемистор, методы хранения информации. 

Abstract  

The storage methods of weight coefficient of artificial neural networks (ANN) are giv-

en. The components that can be used as storage devices are analyzed. The main directions for 

further research in the field of circuit implementation of the ANN are identified. 

Keywords: ANN, memristor, memistor, data storage methods. 

http://www.155la3.ru/memistor.htm
https://ru.wikipedia.org/Транзистор_с_плавающим_затвором
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Ультразвукова хвильова техніка останнім часом знаходить широке за-

стосування при вирішенні різноманітних технологічних завдань у промис-

ловості та інших галузях діяльності. Найбільш відомі приклади стосуються 

визначення міцності сучасних матеріалів та елементів конструкцій при пі-

двищених частотах навантаження, очищення деталей, обробки надтвердих 

матеріалів з підвищеною точністю, одержання полікристалів в ультразву-

ковому полі. Названа техніка все більше використовується також в меди-

цині, зокрема в стоматології (устаткування для зняття зубного каменю), рі-

занні паренхиматичних тканин і при проведенні аспірації м‘яких тканин, у 

нейрохірургії тощо [1-2]. У наведених та інших прикладах технічного за-

стосування силового ультразвуку основним робочим інструментом є хви-

льовий елемент – концентратор акустичної енергії у вигляді стержня змін-

ного поперечного перерізу аксіально-симетричної форми. Основне призна-

чення такого елемента полягає у створенні потужних ультразвукових ко-

ливань, які підводяться до об‘єкту дослідження, за умови мінімального 

споживання енергії, що живить ультразвукову систему.  

Предметом розгляду да-

ної роботи є розроблення 

енергоефективної ультразву-

кової коливальної системи, 

де активний робочий еле-

мент у вигляді концентрато-

ра поперечних або крутиль-

них коливань в режимі резо-

нансу дозволяє забезпечити 

проведення випробувань на 

втому та міцність різних 

конструкцій та систем (плас-

тинки, оболонки, диски, бал-

ки, тощо). При цьому задля 

досягнення загальної енерго-

ефективності коливальної 

системи необхідно перевіри-

ти та використати найкращу конструкцію концентратора за критерієм під-

силення коливань і потрібними масо-габаритними розмірами. З іншого бо-

ку, такий елемент системи повинен характеризуватись мінімальними втра-

)0(X

)(lX

0)( xX

5

6

1
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Рисунок 1. Схема експериментального устатку-

вання ультразвукової коливальної системи 
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тами електричної енергії (врахування та зниження при проектуванні демп-

фування енергії коливань) при роботі в складі відповідного ультразвуково-

го пристрою. 

На рисунку 1 наведено схему експериментального устаткування ульт-

развукової установки на базі магнітострикційного перетворювача і введено 

наступні позначення: 1 – хвильовий елемент; 2,3 – мікроскопи; 4 – концен-

тратор стаціонарний; 5 – магнітострикційний перетворювач; 6 – бак систе-

ми охолодження; 7 – джерело підмагнічування; 8 – операційний підсилю-

вач; 9 – звуковий генератор; 10 – частотомір; 11 – вольтметр. 

 Електричний сигнал необхідної частоти з генератора 9 надходить на 

вхід підсилювача 8 і від нього – до оплітки магнітострикційного перетво-

рювача 5, в одну з секцій якого, також надходить постійний струм силою 

10-15 А з джерела струму 7 задля забезпечення постійного підмагнічуван-

ня перетворювача. Підмагнічування в магнітострикційному перетворювачі, 

як відомо, дозволяє зберегти необхідну робочу частоту як перетворювача, 

так і коливальної системи в цілому. Відсутність підмагнічування призво-

дить до того, що при живленні з необхідною частотою струму, частота ме-

ханічних коливань перетворювача буде в два рази більша за необхідну. Ча-

стота коливань системи контролюється електронним частотоміром 10, а 

вихідна напруга підсилювача вихU  – вольтметром 11. При певному рівні 

навантаження (параметр вихU ) та на даній резонансній частоті, значення 

якої забезпечується за допомогою задаючого генератора 9, вихідні механі-

чні коливання перетворювача підсилюються стаціонарним концентрато-

ром 4, який жорстко з‘єднаний з перетворювачем, та остаточно – змінним 

дослідним концентратором 1. В цьому аспекті слід відмітити, що стаціона-

рний концентратор 4 використовується для уникнення підводу небажаного 

джерела тепла до робочого елементу експериментального зразка концент-

ратора 4. Так як додаткове теплове джерело створюється внаслідок жорст-

кого з‘єднання перетворювача та концентратора відповідно. Контроль ре-

зонансних амплітуд здійснюється за допомогою мікроскопа 2 та при необ-

хідності – мікроскопа 3.  

З метою підвищення надійності та полегшення контролю амплітуд на 

контрольній поверхні за допомогою абразивного інструменту необхідно 

нанести позначки, які при сфокусованому освітленні мають вигляд яскра-

вих цяточок відповідного розміру (діаметру). Ці яскраві крапки при коли-

ваннях пружного тіла перетворюються у вертикальні лінії, довжина яких за 

виключенням діаметру крапки і складає подвоєну амплітуду (розмах) ре-

зонансних коливань системи. 

Для знаходження дійсного підсилення концентратора 1 (закон зміни 

діаметра поперечного перерізу елемента описується в роботі [3]) за допо-

могою мікроскопів 2 та 3 в експерименті було проведено «одночасне» ви-

мірювання амплітуд  0y  та  y l  для моделі концентратора, в залежності 
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від вихідної напруги вихU . Одержані результати вимірювань амплітуд ко-

ливань говорять, що розрахунковий коефіцієнт підсилення поздовжніх ко-

ливань 
( )

(0)

X l
M

X
 30, який отримано нами на основі теоретичних співвід-

ношень, практично співпадає з експериментально визначеним ( ) / (0)y l y . 

Слід сказати, що різниця між значеннями в даному випадку складає в се-

редньому не більше (24)%.  
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Анотація 

Визначені передумови до розроблення енергоефективної ультразвукової колива-

льної системи для проведення лабораторних випробувань, зокрема на втому та міцність 

матеріалів та конструкцій. Наведена схема ультразвукового устаткування і проведено 

експеримент, за результатами котрого отримано, що обрана модель активного хвильо-

вого елемента системи дозволяє отримати коефіцієнт підсилення поздовжніх коливань 

за критерієм мінімальних енергетичних втрат 30. Визначено, що розходження між 

теоретичними даними та експериментом складає не більше (24)% в залежності від ви-

хідної напруги устаткування. 

Ключові слова: ультразвук, коливання, підсилення, енергія, хвильовий елемент. 

Аннотация 

Определены  предпосылки к разработке энергоэффективной колебательной си-

стемы для проведения лабораторных испытаний, в частности на усталость и прочность 

материалов и конструкций. Показана схема ультразвукового оборудования и проведен 

эксперимент, по результатам которого получено, что выбранная модель активного вол-

нового элемента позволяет получить коэффициент усиления продольных колебаний с 

учетом критерия минимальных энергетических потерь 30. Определено, что расхож-

дение между теоретическими данными и экспериментом составляет не более (24)%  в 

зависимости от значений выходного напряжения оборудования. 

Ключевые слова: ультразвук, колебания, усиление, энергия, волновой элемент. 

Abstract  

Pre-conditions are certain to development of the energy effective oscillating system for 

realization of laboratory tests, in particular on a tiredness and durability of materials and con-

structions. The chart of ultrasonic equipment is shown and an experiment it is got on results 

that is conducted, that the chosen model of active wave element allows to get an amplification 

of longitudinal vibrations factor taking into account the criterion of minimum power losses  
30. It is certain that divergence between theoretical data and experiment makes no more 

than (2-4)% depending on the values of output tension of equipment. 

Keywords: ultrasound, vibrations, strengthening, energy, wave element. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ 

АКСЕЛЕРОМЕТРА З МІКРОКОНТРОЛЕРНИМ КЕРУВАННЯМ 

Дмитрієв Д. В., магістрант; Дюжаєв Л. П., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

В даний момент велика частина навчальних програм застаріла і потре-

бує удосконалення, переорієнтування на нові технології або доповнення. 

Існує макет для вивчення роботи акселерометра, але його недоліком є сла-

бо контрольована зміна прискорення відносно досліджуваної осі і неточ-

ність результатів за рахунок зміни положення осі прискорення щодо сили 

прискорення вільного падіння, що і вносить похибки у вимірювання, а та-

кож вимагає додаткового перерахунку результатів. 

Створено модель лабораторного стенду який дозволить більш деталь-

но і з меншою витратою часу вивчити роботу акселерометра (рис. 1), який 

складається з лівого (1) та правого (2) кінцевого вимикача, гумової стріч-

ки (3), шини з‘єднання плати керування та каретки (4), направляючого ро-

лику (5), чотирьохрозрядного сегментного індикатору (6), кнопки 

старт/стоп (7), кнопки зміни алгоритму роботи (8), шасі каретки (9, 10), 

шини з‘єднання плати та двигуна (11), акселерометра (12) та мікроконтро-

лера (13). Він позбавлений перерахованих вище недоліків попередньої мо-

делі, так як дозволяє керувати режимами прискорення каретки на якій роз-

міщено акселерометр за допомогою регулювання швидкості та напряму 

обертання крокового двигуна [1]. 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд стенду 
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Робота стенду базується на мі-

кроконтролері який керує роботою 

крокового двигуна, чим і задає режи-

ми прискорення для дослідження ха-

рактеристик мікроелектромеханічного 

акселерометра розміщеного на рухо-

мій каретці. Сигнали з акселерометра зчитуються за допомогою АЦП мік-

роконтролера і передаються на семисегментний індикатор. Вбудований 

 
Рисунок 2. Зміна швидкості каретки 

за часом 

 

 

(1) 

 

де io — кількість імпульсів яку 

треба подати на двигун щоб ка-

ретка досягла іншої межі при-

строю;  

 R — відстань пробігу карет-

ки (м);  

 r — довжина пробігу каретки 

за 1 імпульс (м);  

 t1 — час між імпульсами (с); 

 T — час від початку руху до 

імпульсу (с);  

 v — швидкість каретки (м/с);  

 а — прискорення каретки 

(м/с^2) 

 

 

 
Рисунок 3. Зміна прискорення каретки 

за часом 

 

 
Рисунок 4. Зміна прискорення 

за кількістю імпульсів 
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USB–порт дозволяє завантажити результати на ПК або змінити чи допов-

нити алгоритми зміни прискорення акселерометра. 

Моделювання схемної частини стенду проведено в програмному сере-

довищі Proteus, для мікроконтролера, який керує режимом роботи двигуна 

та знімає і оброблює дані написано програму на мові Assembler. 

Розроблено алгоритми керування рухом каретки для того щоб задава-

ти режими прискорення, які дозволяють досліджувати необхідні параметри 

акселерометра. На рис. 2 наведено графік залежності швидкості каретки 

від часу, яка реалізовується за допомогою алгоритму (1). На рис. 3 показа-

но прискорення, яке прикладається на акселерометр при даному алгоритмі 

роботи, а рис. 4 ілюструє залежність прискорення від номеру імпульсу по-

даного на кроковий двигун.  
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Анотація 

Представлений лабораторний стенд для дослідження роботи акселе-

рометра з мікроконтролерним керуванням. Розглянуто особливості конс-

трукції, відмінності та переваги відносно схожої моделі приладу. 

Ключові слова: мікроконтролер, акселерометр, лабораторній стенд, 

Proteus, Assembler. 

Аннотация 

Представленный лабораторный стенд для исследования работы аксе-

лерометра с микроконтроллерным управлением. Рассмотрены особенности 

конструкции, отличия и преимущества относительно похожей модели при-

бора. 

Ключевые слова: микроконтроллер, акселерометр, лабораторной 

стенд, Proteus, Assembler. 

Abstract  

Presented laboratory bench for research works with the accelerometer con-

trol microcontroller. The features of the design differences and advantages of 

relatively similar model. 

Keywords: microcontroller, accelerometer, laboratory benches, Proteus, 

Assembler. 
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МЕДИФІКАЦІЯ СИМПЛЕКСНОГО МЕТОДА НЕЛДЕРА І МІДА 

Максимець Д. В.; Тарабаров С. Б., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

Проектування радіоелектронної апаратури включає в себе визначення 

структури та параметрів компонентів схеми електричної принципової, ха-

рактеристики якої відповідали б вимогам технічного завдання. Одним із 

етапів проектування є параметрична оптимізація, що дає змогу отримати 

необхідні параметри і характеристики радіоелектронної системи, що прое-

ктується. Степінь співпадіння заданих і поточних параметрів пристрою, що 

проектується, можна відобразити у вигляді цільової функції (функції якос-

ті). Тоді оптимізацію можна звести до пошуку екстремуму цільової функ-

ції.  

Пошук екстремуму цільової функції можна зробити різними метода-

ми, які характеризуються, відповідно, ефективністю та складністю. Одним 

із ефективних методів нульового порядку, що не використовують похідної, 

є симплексний метод Нелдера і Міда. На початку пошуку будується регу-

лярний симплекс – багатогранник, побудований на 1n   вершині n -

вимірного простору. В методі використовуються чотири основні операції: 

віддзеркалення (рис. 1, а), редукція (рис. 1, б), стиснення (рис. 1, в) та роз-

тягнення (рис. 1, г). На кожному кроці вибирають вершину з мінімальним 

bf  і максимальним mf  значеннями цільової функції в вершинах bX  і mX  

відповідно. 

 
Рисунок 1. Симплексний метод Нелдера і Міда 
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Спочатку виконують операцію віддзеркалення відносно центра від-

дзеркалення 0X  за формулою: 
*

0 0( ),mX X a X X    де 
1

0

1

1 n

j

j

X X
n





  , 

(по замовчуванню 1a   ).  

В разі якщо віддзеркалення успішне, тобто значення цільової функції 

в вершині 
*X  менше bf , то симплекс розширюється в цьому напрямку за 

формулою: 
**

0 0( );mX X b X X    ( 1b  , по замовчуванню 2b   ).  

Коефіцієнт b рекомендують брати зі значенням 2 щоб запобігти виро-

джування симплексу. Останнє унеможливить переміщення симплекса у 

якомусь із напрямків. Якщо розширення успішне, то вершину mX  заміню-

ють на 
**X , якщо неуспішне – на 

*X .Якщо віддзеркалення неуспішне, то 

симплекс стискається в напрямку до 0X  за формулою :  
***

0 0( );mX X c X X    ( 1c  , по замовчуванню 0.5c   ). 

Якщо стиснення також неуспішне, то виконується операція редукції – 

пропорційне стискання в напрямку вершини bX  за формулою: 

( ); 1,2,...,n;j b j bX X d X X j     ( 1d  , по замовчуванню  

0.5d  ) [1].  

Приклад роботи сим-

плексного методу Нелдера 

і Міда для функції 
2 2

1 24f x x   наведений на 

рис. 2. Для даної функції 

виконано 7 ітерацій по-

шуку екстремуму. З рис. 2 

видно, що лінія, що 

з‘єднує точки віддзерка-

лення, показує траєкторію 

переміщення симплекса. 

Симплекс розширився і 

«накрив» точку мінімуму, 

що шукають. Наступні 

кроки пошуку будуть 

пов‘язані із зменшенням 

розмірів симплексу та незначними переміщеннями поблизу екстрему-

му [2]. 

Щоб уникнути виродженості в симплексному методі Нелдера і Міда, 

пропонується відкинути операції стискання і розширення, а для підвищен-

ня ефективності методу застосовувати операції віддзеркалення, редукції та 

переміщення (рис. 3). Тобто, завдяки відсутності операцій, що деформують 

Рисунок 2. Переміщення симплекса 
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багатогранник, не має проблеми вироджування симплекса. Переміщення 

симплексу відбувається в напрямку найменшого значення цільової функції 

без деформування.  

Стискання і розширення не ви-

роджують симплекс. На рис.3 пока-

зано операція віддзеркалення (1), пе-

реміщення (3), стрілкою показано 

напрям руху симплексу, а також по-

казано як би вироджувався симплекс 

при розтягуванні (3). Розроблювана 

модифікація дає змогу здійснити 

пошук екстремуму без деформації 

симплекса, що відбувається в методі 

Нелдера і Міда, завдяки застосуван-

ню операцій віддзеркалення та пере-

міщення симплекса. Завдяки новій 

операції переміщення ефективність модифікованого методу не повинна 

уступати ефективності методу Нелдера і Міда. 
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Анотація 

Представлено результати розробки модифікації симплексного методу Нелдера і 

Міда оптимізації функцій, що описують параметри радіоелектронної апаратури. Наве-

дено приклади роботи симплексного методу Нелдера і Міда та розроблюваної модифі-

кації цього методу. 

Ключові слова: проектування РЕА, оптимізація, комп‘ютерне моделювання. 

Аннотация 

Представлено результаты разработки модификации симплексного метода Нелдера 

и Мида оптимизации функций, которые описывают параметры радиоэлектронной ап-

паратуры. Наведены примеры работы симплексного метода Нелдера и Мида та разра-

батываемой модификации этого метода. 

Ключевые слова: проектирование РЭА, оптимизация, компьютерное моделиро-

вание. 

Abstract  

The results of designing of Nelder-Mead algorithm modification, which describes op-

tions of radio-engineering hardware, are presented. Examples of using Nelder-Mead algo-

rithm and its modification are presented. 

Keywords: radio-engineering designing, optimization, computer modeling. 

 
Рисунок 3. Модифікація методу 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ  

ЕЛЕКТРОМАГНІТНОКРИСТАЛІЧНИХ  ПРИСТРОЇВ 

Попсуй В. І., ст. викладач 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Традиційним матеріалом для пристроїв НВЧ діапазону є високочасто-

тний фольгований діелектрик RO 3010 (RO 3006) фірми Rogers [1].Цей ма-

теріал складається з фторопластової основи з керамічним наповнювачем 

(рутил, корунд), що ламінована з обох сторін міддю. Кількістю наповню-

вача регулюється діелектрична проникність. Товщина шару міді сягає 35 

мкм. Товщина RO 3010 — 1,28 мм., з урахуванням шарів міді. Особливості 

матеріалу: 

а) висока пластичність як основи, так і міді; 

б) абразивність; 

в) низька корозійна стійкість (мідь не захищена) 

г) відносно низька термостійкість (до 550 К) 

Такі властивості матеріалу завдають багато клопоту технологам. Ме-

ханічна обробка різанням приводить до швидкого зносу інструментів; 

плинності фторопластової основи; суттєвої зміни розмірів у вигляді напли-

вів на краях отворів та лускоподібних хвостів на поверхні різання. При 

фрезеруванні зростає температура. Спочатку виникає плавлення фторопла-

стової основи, налипання на «кукурудзяну» фрезу аж до її поламки, а по-

тім — випаровування фторопласту з утворенням небезпечного фосгену. 

Для таких матеріалів рекомендують фрезу з одним пером [2]. 

RO 3000 дуже легко згинається і не відновлює попередню форму. Зро-

зуміло, що при таких особливостях матеріалу виготовити деталь з точніс-

тю топологічних елементів ± 10 мкм вкрай важко. 

Рекомендації виробника (обробка виключно новим інструментом з ча-

стою його заміною; використання обов‘язково нових жорстких підкладок 

та накладок; невелика висота пакету для безперешкодного видалення 

стружки) не завжди дозволяють отримати деталь з заданими конструкто-

ром розмірами. Для полегшення фрезерування фірма Rogers рекомендує 

використовувати підплатник з заздалегідь відфрезерованими каналами, що 

виходять назовні: для підсосу повітря знизу, надійного видалення стружки 

і охолодження інструменту. 

Не покращує ситуацію застосування фотолітографії. Статистичні зна-

чення бокового підтравлювання шару міді сягають 70 %. А це означає, що 

в перетині мідна доріжка шириною 100 мкм і висотою 35 мкм (товщина 

міді) виглядає як обернена трапеція з основою 100 мкм і 50 мкм в зоні кон-

такту з діелектриком. Вздовж доріжки спостерігається хвилясте підтрав-

лювання — зміна ширини доріжки. Травлення в концентрованих розчинах 



Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. 

Ультразвукова техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 79 

і травлення в струмені нормально спрямованого потоку травника не суттє-

во поліпшує ситуацію. Щоправда, інколи є можливість зменшити початко-

ву товщину міді попереднім травленням до 5–10 мкм. Відповідно підви-

щиться точність витримки геометричних розмірів на шкоду електропрові-

дності. Фоторезист має низьку адгезію до міді, тому краще використовува-

ти позитивний метод з металевим резистивним покриттям. Швидкість тра-

влення, в силу ряду причин, на різних ділянках деталі не однакова. Після 

травлення міді, як і при термічній обробці, фторопластова основа усідає 

(до 0,5 %). 

Можливим вирішенням проблеми є створення вертикальних повер-

хонь доріжки променем лазера. Проте значна теплопровідність міді вима-

гає збільшувати потужність лазера. Суттєва ймовірність утворення фосге-

ну під дією високої температури примушує проводити роботи під витяж-

кою. А термічний вплив на основу може неконтрольовано змінити діелект-

ричні властивості матеріалу.  

Пропонується два варіанти виготовлення високочастотних електрома-

гнітнокристалічних пристроїв. 

1 – Фрезерування на малогабаритному фрезерному верстаті. Замість 

класичних «кукурудзяних» фрез використовувати стоматологічні бори з 

карбіду вольфраму, які необхідно доробити (видалити нижню частину 

фрези алмазним диском). Обов‘язкове вирівнювання заготівки на скляній 

плиті і використання підкладок та накладок для позиціювання заготівки на 

верстаті. Пошарове фрезерування міді фрезою діаметром 0,5 мм. Швид-

кість 800–1000 об/хв. за один прохід грубої обробки знімати шар 10 мкм., 

тонкої – до 5 мкм. Точність позиціонування верстату по трьох координатах 

повинна бути не гіршою ніж 2–3 мкм. 

2 – Електроіскрова обробка фігурним сталевим електродом з одночас-

ним формуванням топологічного шару по всій площині. Ширина робочої 

кромки інструменту до 100 мкм. Зайвий шар міді механічно відшарувати. 

Перевага другого варіанту саме в одночасному формуванні топологіч-

ного шару. Вплив товщини шару міді проявляється в тому, що в перетині 

мідь має форму трапеції. Провідник ширший в зоні контакту з діелектри-

ком. Цю похибку легко врахувати в розмірах провідників топологічного 

шару. 
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Рисунок 1 Фотографія зразки пристроїв. Помітні сліди від фрези. 

Наявність помітного сліду фрези пов‘язана з недостатньо жорстким і 

точним закріпленням заготівки на верстаті, а також перевищеною глиби-

ною фрезерування. 

Запропоновані методи механічної обробки дозволяють отримати зраз-

ки високочастотних електромагнітнокристалічних пристроїв з необхідною 

для практичного використання точністю. 
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Анотація 

Проаналізовано причини впливу обробки різанням матеріалу RO 3000 (RO 3010) 

на точність виготовлення лінійних елементів топології електромагнітнокрісталічних 

пристроїв. Запропоновано лазерна розмірна обробка і фрезерування стоматологічними 

бурами. 

Ключові слова: RO 3000, RO 3010, обробка, точність. 

Аннотация 

Проанализированы причины влияния обработки резанием материала RO 3000 

(RO 3010) на точность изготовления линейных элементов топологии электромагнитно-

кристаллических устройств. Предложена лазерная размерная обработка и фрезерование 

стоматологическими бурами. 

Ключевые слова: RO 3000, RO 3010, обработка, точность. 

Abstract  

The reasons of material machining influence at the linear topology elements processing 

accuracy for the devices based on electromagnetic crystals are analyzed. The technologies of 

laser dimensional machining and dental drills milling are proposed. 

Keywords: RO 3000, RO 3010, machining, processing accuracy. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЕ КАВІТАЦІЙНЕ ОЧИЩЕННЯ ВЕЛИКИХ  

ЗА РОЗМІРОМ ПОВЕРХОНЬ  

Омелич М. Ф.; Ляшок А. В., к.т.н.,; Луговський О. Ф., д.т.н. проф. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В промисловості широко використовуються технології очищення по-

верхонь від затверділих та плівкових мастильних забруднень. Очищення 

вимагають деталі та конструкції, як дуже малі за розмірами, так і дуже ве-

ликі, інколи навіть стаціонарні складної конфігурації.  

Широко відомою та ефективною є технологія кавітаційного очищення 

поверхонь, яка застосовує ефекти, що виникають при захлопуванні кавіта-

ційних бульбашок. Кавітаційні бульбашки можуть утворюватися як при 

гідродинамічній кавітації, так і при ультразвуковій. При захлопуванні каві-

таційних бульбашок виникають інтенсивні радіальні ударні хвилі, потужні 

кумулятивні струмені та мікротечії, які руйнують затверділі забруднення 

та змивають мастильні плівки [1–3].  

Розроблено та широко використовується ультразвукове кавітаційне 

технологічне обладнання для очищення відносно малих за розмірами дета-

лей. Але кавітаційне очищення великих деталей потребує дуже громіздких 

обладнання. 

Авторами поставлено задачу створення способу та розробки техноло-

гічного обладнання для ультразвукового кавітаційного очищення повер-

хонь деталей, вузлів та виробів великих розмірів, що не допускають зану-

рення в рідину. 

При способі очищення, що пропонується, велику габаритну деталь, 

поверхню якої необхідно очистити, не встановлюють статично у ванні і не 

переміщують у ванні, а маленьку ванну переміщують  по поверхні деталі. 

Дном ванни є випромінююча поверхня ультразвукового випромінювача. 

Гумові бокові стінки камери дозволяють притиснути ванну до поверхні де-

талі і зменшити витоки рідини, яка постійно підводиться до ванни. Обумо-

влена відстань між випромінюючою поверхнею і поверхнею деталі дозво-

ляє створити сприятливі умови для встановлення в ванні стоячої ультраз-

вукової хвилі і забезпечити ефективне кавітаційне очищення поверхні де-

талі [3–5]. 

Реалізація вказаного способу ультразвукового кавітаційного очищення 

поверхонь здійснюється у відповідності до схеми, яка представлена на 

рис. 1.  
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До забрудненої 

поверхні виробу 1 

притискають очисну 

ванну 2, стінки якої 

виконані із пластич-

но-упругого матері-

алу, наприклад, гу-

ми. Дно ванни 2 ви-

конують у вигляді 

випромінюючої по-

верхні 3 ультразву-

кового випроміню-

вача. До ванни 2 

безперервно підво-

дять через патрубок 

4 рідину. Глибина 

ванни становить ре-

зонансний розмір 

(кратний ¼ довжини 

ультразвукової хви-

лі). Ультразвуковий 

випромінювач  може 

бути виконаний у 

вигляді складеного 

перетворювача Лан-

жевена у складі дем-

пфуючої накладки 5, випромінюючої накладки 6 та пьезоєлектричних еле-

ментів 7. Ультразвуковий  випромінювач можна тримати за рукоятку 8 з 

копкою вмикання 9. Електрична схема блоку збудження ультразвукового 

випромінювача на рис.1 умовно не показана. 

Очищення поверхні виробу згідно запропонованого способу відбува-

ється наступним чином.  

До забрудненої поверхні виробу 1 притискають гумову ванну 2. Все-

редину ванни через патрубок 4 подають миючу рідину. Кнопкою 9 пода-

ють високочастотну напругу на п‘єзоелементи 7.  У ультразвуковому ви-

промінювачі збуджуються поздовжні пружні ультразвукові  коливання. 

Оскільки глибина ванни має резонансний розмір, в ванні встановлюється 

ультразвукова хвиля деформації. Оскільки інтенсивність ультразвукових 

коливань перевищує поріг виникнення в рідині явища кавітації, то в об‘ємі 

ванни утворюється велика кількість кавітаційних бульбашок, які виника-

ють в фазі розрідження і захлопуються в фазі стиснення ультразвукової 

хвилі. При захлопуванні кавітаційні бульбашки утворюють ударні хвилі, 

потужні кумулятивні струмені та мікротечії, які руйнують затверділі за-

 

Рис. 1. Схема реалізації вказаного способу ультразвукового 

кавітаційного очищення поверхонь (1 - забруднена поверх-

ня; 2 – дно ванни; 3 – ультразвуковий випромінювач; 4 – 

патрубок; 5 – демфуюча накладка; 6 – випромінююча на-

кладка; 7 – пєзоелектричний елемент; 8 – ручка; 9 – кнопка 

вмикання. 
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бруднення та змивають мастильні плівки. Переміщення ванни по поверхні 

виробу дозволяє ефективно очистити всю зовнішню поверхню виробу. 

При застосуванні запропонованого способу ультразвукового кавіта-

ційного очищення поверхонь вдається якісно очистити поверхні деталей, 

які не можливо занурити в очисну ванну внаслідок їх великих розмірів або 

стаціонарності. 

Ультразвукове кавітаційне очищення поверхні відноситься до високо-

ефективного і продуктивного способу очищення. Цей спосіб дозволяє 

швидко видаляти з поверхні різні види забруднень, очищати деталі склад-

ної форми, що мають важкодоступні порожнини і канали, застосовувати 

різні миючі засоби.  
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Анотація 

Розглянуто технологію кавітаційного очищення поверхонь, яка застосовує ефекти, 

що виникають при захлопуванні кавітаційних бульбашок. Запропоновано спосіб ульт-

развукового кавітаційного очищення поверхонь, за допомогою якого вдається якісно 

очистити поверхні деталей, які не можливо занурити в очисну ванну внаслідок їх вели-

ких розмірів або стаціонарності. 

Ключові слова: ультразвук, ультразвукова кавітаційна очистка, ультразвуковий 

випромінювач. 

Аннотация 

Рассмотрена технология кавитационной очистки поверхностей, которая применя-

ет эффекты, возникающие при захлопывания кавитационных пузырьков. Предложен 

способ ультразвуковой кавитационной очистки поверхностей, с помощью которого 

удается качественно очистить поверхности деталей, которые невозможно погрузить в 

очистительную ванну вследствие их больших размеров или стационарности. 

Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая квитанционная очистка,  ультраз-

вуковой излучатель. 

Abstract  

Сonsider technology cavitation cleaning surfaces, applying effects arising from the 

slamming of cavitation bubbles. The method of ultrasonic cavitation cleaning surfaces 

through which can not efficiently clean the surfaces that can not be immersed in a cleansing 

bath due to their large size or stationary. 

Keywords: ultrasound, ultrasound kvitantsionnaya cleaning, ultrasonic emitter. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ С ФАПЧ И СОГЛАСУЮЩИМ 

ФИЛЬТРОМ ПЕРВОГО ПОРЯДКА ДЛЯ ПИТАНИЯ 

ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

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

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

В ультразвуковом технологическом оборудовании в качестве электро-

механического преобразователя наиболее часто применяются пьезопреоб-

разователи. Они обладают высоким электромеханическим к.п.д., техноло-

гичны в изготовлении, обладают удовлетворительной повторяемостью ха-

рактеристик при массовом производстве. Анализ схемы замещения пьез-

опреобразователя (рис. 1) [1] показывает, что пьезопреобразователь может 

работать на частоте механического резонанса P  (контур M ML C ) или на 

частоте антирезонанса A  (контур M M OL C C ). При работе пьезопреобра-

зователя на пьезожесткой моде, что является 

наиболее распространенным случаем, часто-

та антирезонанса всегда выше частоты резо-

нанса. Параметры схемы замещения могут 

быть оценены расчетным путем или пере-

считаны через измеренные частоты резонан-

са и антирезонанса [2]. Следует отметить, 

что приведенная схема замещения коррект-

но описывает поведения пьезопреобразова-

теля только при небольших отстройках и не 

учитывает нелинейных свойств пьезокера-

мики. 

Питание пьезопреобразователей осу-

ществляется специализированными инвер-

торами – ультразвуковыми генераторами. На выходе генератора выраба-

тывается переменное напряжение с частотой, близкой или равной резо-

нансной частоте пьезопреобразователя и амплитудой, необходимой для 

поддержания амплитуды колебаний рабочей части пьезопреобразователя 

на заданном уровне. Для повышения к.п.д. активные элементы ультразву-

кового генератора должны работать в ключевом режиме. Для согласования 

выходного сопротивления ультразвукового генератора с входным сопро-

тивлением пьезопреобразователя и фильтрации гармоник выходного 

напряжения, используют согласующие фильтры. Наибольшее распростра-

нение получили фильтры первого порядка (рис. 2). При этом в фильтре 

может быть использован токовый трансформатор для снятия сигнала об-

ратной связи. На сегодняшний день, с целью уменьшения амплитуды выс-

 
Рисунок 1. Эквивалентная схема 

пьезопреобразователя  

( OC – статическая емкость;

, ,M M ML C R  – эквивалентные 

параметры механической ветви) 
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ших гармоник высшего порядка, ультразвуковые генераторы используют 

ШИМ или АИМ. При этом фаза открывания и закрывания ключей генера-

тора не совпадает с фазой тока ультразвукового пьезопреобразователя, что 

значительно усложняет проектирование ФАПЧ для поддержания резо-

нансного режима работы. 

При проектировании ФАПЧ 

важным вопросом является фаза 

снятого сигнала обратной связи 

по отношению к фазе формиру-

емого сигнала – напряжению на 

пьезопреобразователе. Для ана-

лиза происходящих процессов 

было предложено рассматривать 

индуктивность фильтра, стати-

ческую емкость и механическую 

ветвь пьезопреобразователя в 

качестве эквивалентного четы-

рехполюсника (рис. 3), а в качестве его нагрузки – механическое сопротив-

ление. Такое решение было продиктовано тем, что механическое сопро-

тивление может существенно 

изменяться в процессе работы, в 

отличие от параметров механи-

ческой ветви и статической ем-

кости. В результате было полу-

чено выражение для входного 

импеданса фильтра первого по-

рядка: 
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Рассмотрим случай, когда A . В таком случае входной импеданс 

становиться действительной величиной при 
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Входной импеданс и ток через механическую ветвь: 
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Как видим, при снятии сигнала обратной связи по варианту на рис. 2а, 

 
Рисунок 3. Эквивалентный четырехполюсник 

 
          а)                                           б) 

Рисунок 2. Согласующие фильтры первого 

порядка (а – сигнал обратной связи пропорци-

онален току через пьезопреобразователь; б – 

сигнал обратной связи пропорционален току 

механической ветви пьезопреобразователя) 
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сигнал обратной связи будет в фазе с входным напряжением, а по варианту 

на рис. 2б – сдвинут на 90
0
. При этом амплитуда колебаний преобразовате-

ля не будет зависеть от изменения величины сопротивления механической 

ветви. Отметим, что при увеличении сопротивления нагрузки, входной 

импеданс фильтра будет уменьшаться, а следовательно, увеличиваться по-

требляемый от ультразвукового генератора ток. 

Рассмотрим случай, когда P . В таком случае входной импеданс 

становиться действительной величиной при 
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. 

Как видим, при снятии сигнала обратной связи по варианту на рис. 2а, 

сигнал обратной связи будет в фазе с входным напряжением, а по варианту 

на рис. 2б – будет наблюдаться ошибка по фазе, изменяющаяся с измене-

нием сопротивления механической ветви. 

Отметим, что в полосу захвата ФАПЧ должен попадать только один из 

резонансов, во избежание неустойчивой работы системы.  
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Анотація 

Розглянуто питання розрахунку індуктивності узгоджуючого фільтра. Наведено 

вирази для обрахунку вхідного імпедансу та  сигналу пропорційного напрузі зворотно-

го зв‘язку. Проанолізовано варіанти зняття сигналу зворотного зв‘язку в залежності від 

розрахованого значення індуктивності узгоджуючого фільтру. 

Ключові слова: пьезоперетворювач, узгоджуючий фільтр, ФАПЧ. 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы расчета индуктивности согласующего фильтра. Приведены 

выражения для расчета входного импеданса и сигнала, пропорционального напряже-

нию обратной связи. Проанализированы варианты снятия сигнала обратной связи в за-

висимости от рассчитанного значения индуктивности согласующего фильтра. 

Ключевые слова: пьезопреобразователь, согласующий фильтр, ФАПЧ. 

Abstract  

Calculation of matching filter inductance is considered. Expressions for the input 

impedance and the signal, proportional feedback voltage, are given. Options for measuring the 

feedback signal according to the calculated values of the matching filter inductance are 

analyzed.  

Keywords: piezoelectric transducer, matching filter, PLL. 
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ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ  ПРИСТРІЙ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ 

КАНАЛУ ЦИФРОВОГО ЗВ'ЯЗКУ  

Коцержинський Б. О., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для тестування каналу цифрового зв‘язку  розроблений на ПЛІС пере-

давальний пристрій забезпечує нескінчену циклічну передачу  пакету біто-

вих даних, який складається із 16-розрядної преамбули для визначення по-

чатку пакету у приймальному пристрої та псевдовипадкової послідовності 

довжиною 1023 бітів. 

Генератор послідовності  бітів реалізується за схемою  (рис.1), де  

елементи Х10 … Х1 створюють зсувний регістр [1], та працює за таким ал-

горитмом. 

У регістр завантажується початкове значення і очищається лічильник 

кількості виведених бітів. Виводиться значення першого елемента регістра 

у послідовність. Виконується додавання за модулем 2 значень першого та 

восьмого елементів, результат якого зберігається у X11. Виконується зсув 

елементів регістра праворуч, елемент Х10  заміщується значенням суми із 

X11 

І лічильник збільшується на одиницю. Відбувається перехід до виве-

дення  X1, якщо не отримана потрібна кількість бітів. 

Моделювання роботи генератора у середовищі С++ показало, що 

склад послідовності залежить від початкового значення регістра, у якому 

повинна бути хоча би одна 1 ( можлива кількість  різних 10-розрядних ко-

дів становить 10!). Використання зсувного регістра потребує тільки пер-

шого початкового завантаження, після передачі 1023 бітів (одного періода) 

його початкове значення відновлюється, очищається 10-розрядний лічиль-

ник бітів. Створена С++ програма дозволяє перевірити незбіг вибраного 

довільно 16-розрядного коду преамбули із кодами послідовності. 

Генерація псевдовипадкової послідовністі може бути реалізована на 

послідовності тригерів або на сзувному регістрі, що виявилося краще. 

 

Рис. 1. Структурна схема генератора послідовності  1023 бітів 
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Програмовний опис  передавального пристрою мовою Verilog 

 

module preaposl_top(clk,r,pout); 

input clk,r; // вхідні сигнали синхронізації  clk та запуску  r 

output  reg pout; // вихідна послідовність на pout 

 reg T; 

reg[15:0] codpre; //16-розрядний регістр  для преамбули 

reg[9:0] tmp; // 10-розрядний регістр  генератора послідовності 

parameter n=16; 

integer i,k;               // лічильники 

assign compare=(i==5'b10000); //індикація найбільшого значення 

 //лічильника бітів преамбули 

assign compare1=(k==10'b1111111111); //індикація найбільшого значення 

 //лічильника бітів послідовності 

 

always @(posedge r or posedge clk) //перемикання на зростаючих фронтах 

 //сигналів запуску та синхронізації 

if(r) //починати при появі сигналу запуску 

begin  

codpre<=16'b1110101010101011; //запис коду преамбули у сзувний ре-

гістр 

i=1'b0; //початкове значення лічильника бітів преамбули 

k=1'b1; //початкове значення лічильника бітів послідовності 

tmp<=10'b0000000001; // початкове значення регістра генератора  

end 

else if(!compare) //перевірка лічильника виведених бітів преамбули  

begin // початок виведення бітів преамбули 

pout=codpre[15]; //виведення старшого біта регістра преамбули 

T=codpre[15]; //зберігання старшого біта регістра преамбули 

codpre=codpre<<1; //сзув бітів регістра преамбули ліворуч 

codpre[0]=T; //запис виведеного старшого біта  у молодший біт 

i=i+1; //збільшення лічильника на 1      

end //кінець виведення бітів преамбули 

else if(!compare1) // перевірка лічильника виведених бітів послідовності 

begin // початок виведення бітів послідовності 

 T=(tmp[0]^tmp[7]); // функція зворотного зв‘язку 

  pout=tmp[0]; // виведення молодшого біта регістра генератора 

tmp<=tmp>>1; // сзув бітів регістра генератора праворуч 

tmp[9]=T; // відновлення старшого біта регістра генератора 

k=k+1; // збільшення лічильника на 1      

end // кінець виведення послідовності 

else begin // перехід на виведення наступного пакету 

i=1'b0; // відновлення лічильника 
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k=1'b1; // відновлення лічильника  

tmp<=10'b00000000001; //відновлення регістра генератора 

endmodule // 

 

Пристрій працює на ПЛІС EP3C5E144C7, EP2C5AF25618, 

EP1K30T144-3. 

Таким чином, для виведення пакету даних треба об‘єднати преамбулу 

і послідовність у передавальному пристрої на ПЛІС. 

Симуляція  можливих варіантів виведення коду преамбули у інтегро-

ваному середовищі Quartus II фірми Altera для різних ПЛІС  показала, що 

найкращим способом є циклічне читання розрядів 16-розрядного зсувного 

регістра з кодом преамбули під контролем лічильника бітів, щоб після його 

розвантаження відновлювался його початковий код, а лічильник очищался. 

Передача починається з появою зростаючого фронту зовнішнього сигналу 

запуска і синхронізується вхідними сигналами тактової частоти. 

Перелік посилань 

1. Цифровые методы в космической связи  / Под ред. С. Голомба. — 
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Анотація 

Представлені результати розробки передавального пристрою системи 

тестування каналу цифрового зв‘язку на ПЛІС. Моделювання на С++ та 

симуляція у середовищі Quartus сприяли вибору ефективних алгоритмів 

створення тестового пакету. 

Ключові слова: генерація псевдовипадкової бітової послідовності. 

Аннотация 

Представлены результаты разработки генераторного устройства сис-

темы проверки канала цифровой связи на ПЛИС. Моделирование на С++ и 

симуляция в среде Quartus способствовали выбору эффективных алгорит-

мов создания тестового пакета. 

Ключевые слова: генерация псевдослучайной битовой последова-

тельности. 

Abstract 

The design results of FPGA generating device for digital communication 

channel test system are presented. C++ modelling and Quartus environment 

simulation stimulated the choice of test packet effective algorithms . 

Keywords: pseudorandom bit sequence generation.  
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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. 
 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П. 

Секретар секції: Головня В. М. 
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ЕРГОНОМІЧНІ ОБМЕЖЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНО-

ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМАХ 

Бичковський В. О., к.т.н., доцент; Реутська Ю. Ю., асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Функціональні можливості сучасних інформаційно-вимірювальних 

систем (ІВС) з людиною-оператором (ЛО) суттєво залежать від рівня інфо-

рмаційної підтримки, психофізичного стану та невпорядкованих станів 

ЛО. Ці складові розглядаються окремо, що не дає можливості встановити 

обмеження, зумовлені людським фактором (ергономічні обмеження) 

[1, 2, 3]. Таким чином, актуальною є задача комплексного оцінювання ер-

гономічних обмежень в ІВС. Для розв‘язання поставленої задачі приймемо 

до уваги, що відсутність інформації викликає у ЛО численні невпорядко-

вані стани, які характеризуються збільшенням кількості невиконаних опе-

рацій Q . Нехай maxQ  — потенційне можливе максимальне значення 
Q

. 

Тоді згідно моделі Гомперца 

 max 0exp expQ Q b K t     , (1) 

де b , 0K  — постійні коефіцієнти [4]. Прологарифмуємо ліву та праву час-

тини рівняння (1): 

 max 0ln ln expQ Q b K t   . (2) 

Враховуючи початкові умови 0t  , 0Q Q , знаходимо 

max

0

ln
Q

b
Q

 . (3) 

Введемо позначення lnH Q , max maxlnH Q . Тоді на підставі форму-

ли (2) можна записати  

 max 0expH H b K t   , (4) 

 0 0exp
dH

bK K t
dt

  . (5) 

Розглянемо ситуацію, коли інформація надходить до ЛО. Якщо K  — 

константа швидкості зменшення Q , то dQ dI KQ  , або lnd Q KdI  . 

Таким чином, 

dH
KC

dt
  , (6) 

де C dI dt . На підставі формул (5), (6) знаходимо 

 0 0exp
dH

bK K t KC
dt

   . (7) 

Рівняння (7) дає можливість враховувати два протилежних фактора — 
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збільшення H  за відсутності інформації I  та зменшення H  в разі надхо-

дження інформації I .  

Закономірність збільшення кількості інформації в пам‘яті ЛО 

 n cm

dI
C I I

dt T


   , (8) 

де nC  — швидкість надходження інформації ( nC const );  cmI I   — 

кількість інформації, що залишається в пам‘яті через досить великий відрі-

зок часу; 
1,1
nT a C ; 2.6...6a  ; 1   [2].  

Введемо позначення 
1,1

1 nK C a . Якщо початкові умови 0t  , 0I I , 

то розв‘язання рівняння (8) має наступний вигляд 

  0 0 1
1

1 expn
cm

C
I I I I K t

K

 
      

 
. (9) 

Коефіцієнт 1K  залежить від  , а   залежить від характеристик інди-

відуума, його психофізичного стану та інших факторів.  

Розглянемо ситуацію, яка описується залежністю (9). Тоді на підставі 

формули (7) знаходимо 

     0 0 0 1 1exp expn cmdH bK K t dt K C I I K K t dt         (10) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (10) від 0 maxH H b   до H , праву 

від 0  до t , визначаємо 

   

   

max max 0 0

0 1
1

exp

1 exp .n
cm

H H H H K t

C
K I I K t

K

    

 
        

 

 

Отже, враховано вплив надходження інформації на зменшення H . 

Приймемо до уваги, що в процесі роботи ЛО його продуктивність 

 r r t  змінюється. Саме цей показник враховує особливості індивідуума 

та його психофізичний стан [3]. В багатьох випадках 

 

1
2 2

min max min 1
2

1
1r r r r a t

a t

  
      
   

. (11) 

Коефіцієнт 1a  характеризує швидкість встановлення фази компенсації, 

коефіцієнт 2a  характеризує швидкість переходу до фази втоми. Аналіз фо-

рмули (3) показує, що за умови 1 21a t a t  маємо maxr r . Момент часу, ко-

ли maxr r , знаходиться з умови 1 21mt a a . З формули (11) знаходимо 

  1 2
2 2
1

1
1 1 1R D b N

D
    
 

,  
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  1 2
2 2

2

1
1 1 1R D b N

D

    
 

.  

де 1 1 mb a t ; 2 2 mb a t ; m mN t t t t  , 1 21mt a a , maxR r r , 

max minD r r . 

Для визначення 1K  приймають 1  , отже, особливості індивідуума 

та його психофізичний стан не розглядаються [2]. Якщо прийняти 1 R  

, то ця проблема зникає. Таким чином, на підставі рівняння (8) знаходимо 

 
1

n cm

dI R
C I I

dt T


   .  

Отримані результати дають можливість врахувати людський фактор в 

роботі ІВС, встановити обмеження на функціональні можливості ІВС та 

перевести процедуру їх аналізу на якісно новий рівень. 
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Анотація 

На підставі аналізу закономірності збільшення кількості інформації в пам‘яті лю-

дини-оператора та продуктивності її роботи визначено вплив людського фактора на ро-

боту інформаційно-вимірювальних систем. Враховано вплив відсутності інформації на 

збільшення ентропії. Враховано час досягнення максимальної продуктивності роботи 

людини-оператора. 

Ключові слова: людина-оператор, інформація, продуктивність роботи. 

Аннотация 

На основе анализа закономерности увеличения количества информации в памяти 

человека-оператора и продуктивности его работы определено влияние человеческого 

фактора на работу информационно-измерительных систем. Учтено влияние отсутствия 

информации на увеличение энтропии. Учтено время достижения максимальной про-

дуктивности работы человека-оператора. 

Ключевые слова: человек-оператор, информация, продуктивность работы. 

Abstract 

Influence of the human factor in the work of information-measuring systems is deter-

mined by analyzing the patterns of increasing the information amount in the human operator 

memory and his work productivity. The information absence influence on the entropy in-

crease is taken into account. Time to reach the maximum productivity of a human operator is 

taken into account. 

Keywords: human operator, information, productivity. 
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ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ З ЧУТЛИВИМ MEMS 

КОНДЕНСАТОРОМ  

Осадчук О. В., д.т.н., проф.; Осадчук Я. О. 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Переваги мікроелектронних перетворювачів тиску перед традиційни-

ми обумовлені, насамперед, застосуванням у них як чутливого елементу 

напівпровідникового матеріалу, групових методів його обробки і форму-

вання в ньому вимірювальних схем підсилення й обробки сигналу метода-

ми мікроелектронної технології. 

Радіовимірювальні перетворювачі з частотним виходом мають ряд пе-

реваг перед амплітудними, які полягають у значному підвищенні завадос-

тійкості, що дозволяє збільшити точність вимірювання, а також у можли-

вості отримання великих вихідних сигналів без попередніх підсилюваль-

них пристроїв. Використання частотного сигналу в якості інформативного 

дозволяє відмовитися від аналого-цифрових перетворювачів, що підвищує 

економічність вимірювальної апаратури. У даний час ведуться інтенсивні 

дослідження з вивчення властивостей аналогових мікроелектронних пере-

творювачів тиску [1], хоча дослідження частотних перетворювачів тиску 

на основі реактивних властивостей біполярних транзисторних структур 

знаходиться в початковій стадії. Тому дана робота присвячена досліджен-

ню функції перетворення та рівняння чутливості частотного перетворюва-

ча тиску на основі транзисторної структури з від'ємним опором. 

Для досягнення більших значень чутливості ніж у автогенераторних 

вимірювальних перетворювачах на основі МДН транзисторних структур 

було запропоновано електричну  схему  частотного перетворювача тиску 

на основі біполярно-польової структури, що зображена на рис. 1.  

Вона являє собою 

гібридну інтегральну 

схему, яка складається з 

двох біполярних і 

польового транзисторів, 

опору R1, а також 

MEMS тензочутливого 

конденсатора на мем-

брані, що дозволяє 

створити автогенерато-

рний пристрій. Колива-

льний контур пристрою 

реалізований на основі 

еквівалентної ємності 

повного опору на елек-

 
Рис. 1. Електрична схема частотного перетворювача  

тиску з чутливим MEMS конденсатором 
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тродах: колекторі біполярного транзистора VT1 і стоці польового транзис-

тора VT2 та активної індуктивності на основі транзистора VT3 з фазозсу-

ваючим ланцюжком R2C2 [2]. На тензочутливий  MEMS конденсатор діє 

тиск, який приводить до зміни еквівалентної ємності коливального конту-

ру, що в свою чергу, викликає зміну резонансної частоти автогенератора. 

Втрати енергії в коливальному контурі компенсуються за рахунок від'єм-

ного опору [3]. 

Функція перетворення, тобто залежність частоти генерації від зміни 

тиску, визначається на основі нелінійної еквівалентної схеми частотного 

перетворювача. Спочатку визначається реактивна складова повного опору 

на електродах колектор-стік транзисторної структури, а потім з реактивної 

складової визначається еквівалентна ємність, яка залежить від зміни тиску. 

Зміна еквівалентної ємності визначає залежність частоти генерації від тис-

ку. Аналітичний вираз функції перетворення має вигляд 
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ekvL – активна індуктивність на основі VT3 і послідовного C2R2-кола; 

DSC  – ємність стік-витік транзистора VT2; DSR  – опір витік-стік транзисто-

ра VТ2; 1( )C P – ємність MEMS тензочутливого конденсатора; P  – тиск.  

Числові розрахунки на персональному комп‘ютері дозволяють отри-

мати функцію перетворення частотного перетворювача тиску у вигляді 

графіка (рис.2). Функція чутливості описується рівнянням: 
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Як видно з графіка, чутли-

вість функції перетворення зрос-

тають з підвищенням напруги 

живлення. Існують оптимальна 

величина напруги живлення, яка 

складає 5 В. Адекватність розроб-

леної моделі в порівнянні з експе-

риментом визначається у вигляді 

відносної похибки  і не переви-

щує ±1,5 %. Чутливість перетво-

рювача на частоті 300 кГц при 

напрузі живлення 5 В складає 

1,51 кГц/кПа. На основі експери-

ментальних досліджень встановлено, що частота генерації змінювалась від 

350 кГц до 200 кГц при зміні тиску від 50 кПа до 150 кПа. Чутливість пе-

ретворювача складає 1,45...2,5 кГц/кПа. 

Перелік посилань 

1. Мартинес-Дуарт Дж. М. Нанотехнологии для микро- и оптоэлектроники / Дж. 

М. Мартинес-Дуарт, Р. Дж. Мартин-Палма, Ф. Атумао-Русда –М.: Техносфера, 2007. –

368 с.  

2. Осадчук В. С. Сенсори тиску і магнітного поля / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – 

Вінниця: «Універсум-Вінниця», 2005. – 207 с. 

3. Патент на корисну модель ғ83356 України, МПК G01R 31/315. Вимірювач ти-

ску з активним індуктивним елементом / Осадчук В.С., Осадчук О.В., Осадчук Я.О. За-

явка ғ u201300303; Заяв. 09.01.2013; Пр. 18.04.13.  Опубл.10.09.13 Бюл.17. 

Анотація 

В статті розглянуто частотний перетворювач тиску з чутливим MEMS конденса-

тором, в якому пасивна індуктивність коливального контуру замінена на активний ін-

дуктивний елемент. Отримано аналітичні вирази функції перетворення і рівняння чут-

ливості. Чутливість пристрою складає від 1,45 кГц/кПа до 2,5 кГц/кПа. 

Ключові слова: частотний перетворювач, MEMS конденсатор, від'ємний опір. 

Аннотация 

В статье рассмотрен частотный преобразователь давления с чувствительным 

MEMS конденсатором, в котором пассивная индуктивность колебательного контура 

заменена активным индуктивным элементом. Получены аналитические выражения 

функции преобразования и уравнения чувствительности. Чувствительность устройства 

составляет от 1,45 кГц/кПа до 2,5 кГц/кПа.  

Ключевые слова: частотный преобразователь, MEMS конденсатор, отрицатель-

ное сопротивление. 

Abstract 

The article deals with the frequency transducer of pressure sensitive MEMS capacitor in 

which passive oscillatory circuit inductance is replaced by an active inductive element. Ana-

lytical expressions transformation function and sensitivity equation. The sensitivity of the de-

vice is between 1.45 kHz/kPa to 2.5 kHz/kPa.  

Keywords: frequency transducer, MEMS capacitor, negative resistance. 

Рис. 2 Залежності частоти генерації  

від зміни тиску 
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РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР МОНИТОРИНГА 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В  

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА 

Осадчук А. В.
1
, д.т.н., проф.; Сидорук В. В.

2
, Осадчук Я. А.

1
, 

Крыночкин Р. В.
1
, к.т.н., доц. 

1
Винницкий национальный технический университет, г. Винница, Украина 

2
Федерация стрельбы из лука Украины, г. Киев, Украина 

Развитие современной диагностической аппаратуры биомедицинского 

и спортивного назначения характеризуются стремительным расширением 

физических методов измерительного преобразования функциональных 

возможностей, повышением технических характеристик, широким внедре-

нием микроэлектронных технологий и микропроцессорной техники. Сего-

дня трудно перечислить все направления спортивной науки, которые 

участвуют в становлении и совершенствовании мастерства спортсменов. 

Поэтому поиск новых принципов и форм организации подготовки стрел-

ков высокого класса оправдан, необходим и является важной задачей уче-

ных и тренеров [1]. Совершенствование системы спортивной подготовки  

представляет собой сложную задачу, которая не может быть решена без 

высокоточных и быстродействующих радиоизмерительных систем спо-

собных предоставить информацию о степени подготовки спортсмена и 

адекватности настройки материальной части. Физическая подготовлен-

ность спортсмена обычно определяется на основе результатов выполнения 

специальных тестовых упражнений. Эти результаты зависят не только от 

уровня развития физических качеств, но и от совершенства техники вы-

полнения выстрелов и от умения спортсмена выполнять их с предельным 

эмоциональным напряжением сил [2]. 

Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки 

спортсменов-стрелков из лука предназначен для совершенствования дви-

жений спортсмена, в процессе выполнения выстрела из лука, с целью до-

ведения их до автоматизма и в дальнейшем руководить ими на уровне под-

сознания. Одним из перспективных научных направлений в разработке ра-

диоизмерительных микроэлектронных преобразователей, предложенных в 

работе, является использование зависимости реактивных свойств и отри-

цательного сопротивления  полупроводниковых приборов от влияния 

внешних физических величин и создания на этой основе нового класса 

микроэлектронных частотных преобразователей давления, углового поло-

жения, ускорения, вибрации, индукции магнитного поля, оптического из-

лучения и температуры [3]. В устройствах такого типа происходит преоб-

разование выше перечисленных внешних влияний в частотный сигнал, что 

позволяет создавать радиоизмерительные микроэлектронные преобразова-

тели по интегральной технологии и дает возможность повысить быстро-



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

98 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

действие, точность и чувствительность, расширить диапазон измеряемых 

величин, улучшить надежность, помехоустойчивость и долговременную 

стабильность параметров. 

Радиоизмерительный прибор мониторинга физической подготовки 

спортсменов предназначен для анализа и определения основных характе-

ристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени. Измерения 

проводятся каждые 10 мс параллельно по всем 16 каналам. На рис.1. пред-

ставлена блок-схема радиоизмери-

тельного прибора мониторинга фи-

зической подготовки спортсмена-

стрелка из лука. Разработанная из-

мерительная система состоит из двух 

измерительных блоков. Первый из-

мерительный блок расположен на 

луке и состоит из двух частотных 

сенсоров давления 3,4; частотных 

сенсоров наклона по x, y, z осям 5; 

частотных сенсоров угловых уско-

рений 6, также по x, y, z осям; двух 

частотных сенсоров вибрации по x, y 

осям 1, 2; высокочувствительного 

звукового сенсора определения мо-

мента выстрела 8; частотного маг-

нитного сенсора 9 для определения 

вытяга спортсмена; сенсора  темпе-

ратуры; частотных преобразователей 

10-16; АЦП 17; микроконтроллеров 

18-20,22 и радиомодуля передачи 

информации на частоте 2,4 ГГц 21; 

аккумуляторной батареи 24 и преоб-

разователя напряжения 23. Второй 

измерительный блок, который рас-

положен на напальчнике стрелка со-

стоит из трех сенсоров давления 1-3 

с частотными преобразователями 6-7 

(на каждый палец, которые участву-

ют в натяжении лука); сенсора 

наклона, по x, y, z осям 4 с частотным преобразователем 9 и сенсора угло-

вых ускорений 5, также по x, y, z осям с частотным преобразователем 10; 

микроконтроллеров 11, 12, 14; аккумуляторной батареи 16 и преобразова-

теля напряжения 15; радиомодуля передачи информации на частоте 

2,4 ГГц – 13. 

Разработано оригинальное программное обеспечение радиоизмери-
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Рисунок 1. Блок-схема радиоизмеритель-

ного прибора мониторинга физической 

подготовки спортсмена-стрелка из лука 
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тельной системы. Программа работает под различными операционными 

системами: Windows XP (SP1, SP2, SP3), Windows 7 (32 bit, 64 bit), 

Windows 8, Linux. Драйвера подключения прибора к компьютеру также 

как и программа iArch являются оригинальной разработки. 

Данные полученные с каждого датчика отображаются в цифровой 

форме и в виде графиков в визуальной форме. В программе предусмотрена 

запись всех показаний сенсоров в файл с расширением .db с последующей 

возможностью обработки и графической визуализации для каждого от-

дельно спортсмена. На основе многофакторного анализа, путем обработки 

измеренных данных определяется значимость влияния каждого фактора на 

физическую подготовку спортсмена. 

С помощью разработанного радиоизмерительного прибора возможно 

совершенствование движений спортсмена в процессе выполнения выстре-

ла из лука, доведения их до автоматизма, что повышает мастерство 

спортсмена и достижение максимальных результатов. 
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Анотація 

У статті розглянуто радіовимірювальний прилад моніторингу фізичної підготовки 

спортсменів, який призначений для аналізу та визначення основних характеристик сис-

теми "лук-стрілок" в реальному масштабі часу. 

Ключові слова: радіовимірювальний прилад, частотний перетворювач, від'ємний 

опір, стрільба з лука. 

Аннотация 

В статье рассмотрен радиоизмерительный прибор мониторинга физической под-

готовки спортсменов, который предназначен для анализа и определения основных ха-

рактеристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: радиоизмерительный прибор, частотный преобразователь, от-

рицательное сопротивление, стрельба из лука. 

Abstract 

In the article the radiomeasuring device for monitoring physical fitness, which is de-

signed to analyze and determine the basic characteristics of a "bow-arrow" in real time. The 

developed system of radio measurements are taken every 10 ms in parallel on all 16 channels.  

Keywords: radiomeasuring device, frequency transducers, negative resistance, archery. 
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ВИХІДНИЙ ІНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

РАДІОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ. ПРОГРАМНА ЧАСТИНА 

Перегудов С. М., к.т.н., доцент; Маруняк В. І., магістрант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Останніми роками для дослідження властивостей фізичних і біологіч-

них об‘єктів в мікрохвильовому діапазоні все більш застосовуються радіо-

метричні методи. Їх характерною рисою є дистанційний спосіб визначення 

параметрів випромінювання об‘єктів. Технічні засоби (радіометри), що ви-

користовуються при цьому, здатні вимірювати сигнали, спектральна щіль-

ність потужності яких складає 10
-22

–10
-19 

 Вт/Гцсм
2 
, що, як правило, нижче 

ніж у власних шумів приймального тракту, а також електромагнітного фо-

ну навколишнього середовища. У теперішній час радіометричні методи за-

стосовуються у багатьох галузях науки та техніки і поділяються на пасивні 

та активні [1]. Пасивні методи засновані на реєстрації власного випромі-

нювання об‘єктів, і таким чином, не впливають на їх стан. Таке випромі-

нювання спричинено тепловим рухом зарядів і має шумоподібний харак-

тер. Особливістю реєстрації даного випромінювання за допомогою радіо-

метрів є низькочастотні флуктуації вихідного сигналу, що суттєво усклад-

нює дослідження і збільшує похибку вимірювань [1]. 

Оскільки сфера застосування радіометричних методів дедалі збільшу-

ється, постає питання автоматизації обробки результатів вимірювань. Од-

ним з найпростіших методів підвищення точності радіометричних вимірю-

вань є використання багатократних спостережень з подальшою обробкою 

результатів методами математичної статистики [2]. Крім того, в ряді випа-

дків необхідно застосовувати інші математичні методи, що характерні для 

певної області досліджень. Тому актуальною є задача розробки спеціаль-

ного програмного забезпечення для автоматизації радіометричних вимірю-

вань. До того ж, бажано щоб воно дозволяло не тільки проводити цифрову 

обробку сигналів, а й враховувати специфіку вимірювань, що проводяться, 

при побудові інтерфейсу апаратури. 

Метою даної роботи є розробка методу і засобу для автоматичної об-

робки результатів радіометричних вимірювань. 

В результаті проведеного аналізу було вирішено розробляти програм-

ну частину вихідного інтерфейсу автоматизованої радіометричної системи 

в середовищі LabVIEW (ф. National Instruments, США), яке має досить ве-

ликий набір засобів як для математичної обробки інформації, так і для ві-

зуалізації даних, що дозволяє адекватно оцінювати результати радіометри-

чних досліджень та вибирати метод їх аналізу. 

Авторами запропонована конструкція вихідного блоку модуляційного 

радіометра, який містить канал передачі даних у вигляді струмової петлі, 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 101 

пристрій збору даних з АЦП, USB інтерфейс підключення до комп‘ютера 

та власне програмну частину для обробки результатів вимірювань. З вихо-

ду радіометра сигнал поступає до каналу передачі даних, де перетво-

рюється з напруги у струм, потім до пристрою збору даних (ЗД) з АЦП і 

через USB інтерфейс — до ПК. Подальша обробка сигналів здійснюється 

за допомогою розробленого програмного забезпечення. Структура програ-

много інтерфейсу показана на рис. 1. Оскільки існує різноманіття пристро-

їв ЗД і кожний з них має свої особливості формування масиву даних, було 

вирішено представляти їх у вигляді текстового файлу. 

Після формування тек-

стового файлу його зчиту-

ють за допомогою спеціа-

льної функції, реалізованої 

на мові програмування G в 

середовищі LabVIEW. Це 

спростило подальшу обробку результатів вимірювань та їх візуалізацію у 

вихідному інтерфейсі, який містить блок статистичної обробки (БСО) ре-

зультатів вимірювань та визначення похибки вимірювань, блок побудови 

осцилограм (БО) і блок побудови спектру (БС) вихідних сигналів радіоме-

тра. Наявність БО і БС дозволяє відстежувати як зміну стану об‘єкту дос-

ліджень, так і розподіл інтенсивності власного випромінювання в мікрох-

вильовому діапазоні. 

Застосування автоматизації радіометричних вимірювань дозволяє не 

тільки візуалізувати результати радіометричних досліджень, а й через зме-

ншення похибки вимірювань підвищити їх вірогідність. 

 

На рис. 2 представлена залеж-

ність випадкової складової похиб-

ки від потужності власного випро-

мінювання, отримана за допо-

могою БСО розробленого програм-

ного забезпечення. Як видно, вона 

не перевищує 15%. 

Таким чином, розроблене про-

грамне забезпечення дозволяє ви-

користовувати метод вимірювання 

з багатократними спостере-

женнями при радіометричних дос-

лідженнях фізичних і біологічних 

об‘єктів, що значно (4-10 разів) 

зменшує випадкову похибку вимі-

рювань. 

Рисунок 2. Похибка вимірювання власного 

випромінювання об‘єктів досліджень 

Слід відмітити, що запропонований підхід можна використовувати для 

створення і таких засобів радіометричних досліджень як панорамний вимі-

 

Рисунок 1. Структура програмного інтерфейсу 
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рювач рівня власного випромінювання об‘єктів, корелометр та інших. 
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Анотація 

Представлено опис програмної частини інтерфейсу для вихідного бло-

ку автоматизованої радіометричної системи. Розроблений інтерфейс до-

зволяє спростити процес обробки результатів досліджень і зменшити ви-

падкову складову похибки вимірювань за допомогою збільшення кількості 

спостережень і розробленого програмного забезпечення в середовищі 

LabVIEW. 

Ключові слова: радіометрична система, похибка, статистична оброб-

ка. 

Аннотация 

Представлено описание программной части интерфейса для выходно-

го блока автоматизированной радиометрической системы. Разработанный 

интерфейс позволяет упростить процесс обработки результатов исследова-

ний и уменьшить случайную составляющую погрешности измерений с по-

мощью увеличения количества наблюдений и разработанного программно-

го обеспечения в среде LabVIEW. 

Ключевые слова: радиометрическая система, погрешность, статисти-

ческая обработка. 

Abstract  

The description of the program output interface automated radiometric 

system. A surveillance interface was provided to facilitate the interpretation of 

measurements. Random measurement error was reduced, by a substantial in-

crease in the number of measurements and software in graphical language G was 

developed. 

Keywords: radiometric system, error, statistical analysis. 
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26-ГГЦ ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР СВЧ ЦЕПЕЙ НА ОСНОВЕ Е-

ПЛОСКОСТНОЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ ЛИНЗЫ 

Карлов В. А., к.т.н., доцент 

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара 

г. Днепропетровск, Украина 

Одним из известных методов при разработке СВЧ векторных анализа-

торов, который в своих математических моделях использует теорию цепей, 

является метод 12-ти полюсных рефлектометров. 

В докладе рассматривается электродинамический подход при разра-

ботке анализаторов комплексного коэффициента отражения, в  измери-

тельных преобразователях которых используется  Е-плоскостная  кресто-

образная линза (―ECL‖,  E-plane Crossed Lens) с расчетными параметрами. 

На рис. 1 представлена структурная схема 26-ГГц анализатора.  

На рис. 2 представлена геометрическаю модель анализатора на ком-

плексной плоскости виртуального коэффициента отражения (КО) G. 

 

Рассматриваемая схема (рис.1) отличается от раннее рассмотренных  

схем на основе крестообразных преобразователей тем, что в резонатор 13 

введен фокусирующий фазовращатель  “φ” 15 с элементами 16, 17, 18 бло-

ка фокусировки [1]. 

Из рис. 2 видно, как параметры резонатора 13, который возбуждается 

между неоднородностью крестообразного делителя с КО 44 44S S   (в 

данном случае) и неоднородностью исследуемой нагрузки с КО Г, напри-

мер, подвижной КЗ-пластиной с КО =−1 4
jn

e


 (n=0,1,2,...,8),  влияют на 

показания индикаторов мощности  (ИМ). Когда n=0, КЗ-пластина с КО G =

=−1, согласно рис. 2, находится в самом неустойчивом сечении волново-

 
Рисунок 1. Структурная схема  анализатора: ДН — 

детекторы направленные. 

 
 

 
Рисунок 2. Геометрическая 

модель анализатора. 
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дной линии передачи (для Р2≈0 – это сечение ―узел‖ выходной волны). Не-

большое отклонение параметров анализатора, которые входят в электро-

динамическую модель прибора, вызывает наибольшую погрешность изме-

рения модуля комплексного КО (до 10%), по сравнению с остальными n-

сечениями. При n= 4 (КО G ==1)   измеряемая неоднородность находит-

ся в самом устойчивом сечении измерительного канала делителя (для 

max2 2P P – это сечение ―пучность‖ выходной волны). 

Из проведенного анализа вытекает главная особенность методики из-

мерения комплексного КО с использованием образцового Е-креста: 

– прежде чем измерять комплексный КО неизвестной неоднород-

ности нужно сфокусировать на нее крестообразную неоднородность: 

например, в сектор, где показания ИМ max2 2P P .  

Под Е-плоскостной крестообразной линзой подразумевается измери-

тельный канал делителя 5, в состав которого входит область неоднородно-

сти Е-креста (активный четырехполюсник с потерями);  выход неоднород-

ности нагружен на согласованный ИМ Р2, а к входному плечу неоднород-

ности, через устройство ―фокусировки‖ (―селективности‖) ―φ‖ 15, подклю-

чается исследуемая нагрузка с неизвестным КО Г. 

Введение фокусирующего устройства в крестообразный четырехпле-

чий преобразователь позволило уменьшить погрешность измерения моду-

ля комплексного КО в несколько раз [2]. 

Разработанный программный интерфейс крестообразной линзы обес-

печивает 360 градусную фокусировку-вращение по ―кругу‖ Г-плоскости 

вектора неизвестной неоднородности, в каком бы сечении нагрузочного 

резонатора 13 он бы не находился. Модуль КО находится методом меди-

анной фильтрации, а фаза — методом линейной аппроксимации, при усло-

вии изменения фазы фокусирующего фазовращателя по линейному закону. 

Проведены экспериментальные исследования неидеальной согласо-

ванности градуировочной нагрузки для анализатора (для ИМ Р2, Р3), как 

одного из источника погрешности измерения комплексного КО. 

Методом ―ECL‖ измерен комплексный КО двух поглощающих клинь-

ев. По результатам измерений получено: первый клин имеет 

|Г1|=0.018±0.003 (КСВН1≤1.037),  а второй — |Г2|=0.006±0.004 

(КСВН2≤1.012). 

Проведены повторные два цикла измерений продольно свипирующей 

неоднородности с |Г|=0.452. 

При первом цикле исследований анализатор градуировался с исполь-

зованием клина, который аттестован с |Г1|=0.018. Как видно из рис.2, мо-

дуль комплексного КО сканирующей  неоднородности равен 

|Г|=0.455±0.02. Таким образом, погрешность измерения модуля КО иссле-

дуемой неоднородности (±0.02) равна неидеальности согласованного кли-

на с собственным отражением |Г1|=0.018 (КСВН1≤1.04). 
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При втором цикле ис-

следований анализатор гра-

дуировался с использовани-

ем клина, который аттесто-

ван с |Г2|=0.006. Как видно 

из рис.2, модуль комплекс-

ного КО сканирующей  не-

однородности равен  

|Г|=0.455±0.005. Таким обра-

зом, погрешность измерения 

модуля КО исследуемой не-

однородности (±0.005) равна 

неидеальности согласован-

ного клина с собственным отражением |Г2|= 0.006. 

Выводы. В разработанном 26-ГГц векторном анализаторе погреш-

ность измерения методом ―ECL‖ комплексного КО для пассивных нагру-

зок с КСВН ≥3.0 равна 1% по модулю КО и ±2º по фазе; для нагрузок  с 

КСВН≤3.0 погрешность измерения модуля КО не более, чем КСВН согла-

сованной градуировочной (калибровочной) нагрузки с КСВН=1,01. 

Погрешности измерений комплексного КО методом ―ECL‖ от имею-

щихся в крестообразном преобразователе источников меньше, чем по-

грешность, вызванная  "согласованной" нагрузкой с КСВН=1.01, которая 

используется для предварительной калибровки анализатора. 
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Анотація 

Розглянута можливість використання Е-площинної хрестоподібної лінзи у вектор-

них аналізаторах НВЧ ліній передачі. 

Ключові слова: векторний аналізатор, хрестоподібна лінза, коефіцієнт відбиття. 

Аннотация 

Рассмотрена возможность использования Е-плоскостной крестообразной линзы в 

векторных анализаторах СВЧ цепей. 

Ключевые слова: векторный анализатор,  крестообразная линза, коэффициент 

отражения. 

Abstract  

The possibility of using the E-plane Crossed Lens for the microwave vector network an-

alyzer is consider. 

Keywords: VNA, cross-shaped lens, reflection coefisient. 

 
Рисунок 2. Измеренный модуль КО, когда |Г| ка-

либровочных нагрузок равен 0.005 и 0.02 
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ВИХІДНИЙ ІНТЕРФЕЙС АВТОМАТИЗОВАНОЇ 

РАДІОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ. АПАРАТНА ЧАСТИНА 

Перегудов С. М., к.т.н., доцент; Яненко О. П., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Радіометричні дослідження властивостей об‘єктів широко застосову-

ються у багатьох галузях науки та техніки [1]. Характерною їх особливістю 

є реєстрація електромагнітних сигналів, спектральна щільність потужності 

яких складає 10
-22

 – 10
-19

 Вт/Гц. Це вимагає підвищення чутливості прий-

мальної апаратури та вдосконалення вимірювального процесу. 

Одним з рішень є його автоматизація, яка потребує застосування 

комп‘ютерних систем та спеціального програмного забезпечення. Проте 

через високу чутливість радіометра у робочому діапазоні частот, а також 

на проміжній частоті необхідно забезпечити належну відстань до 

комп‘ютера (як правило, 5–10 м) та їх гальванічну розв‘язку між собою. У 

зв‘язку з чим актуальною становиться задача забезпечення передачі вихід-

них аналогових сигналів радіометричної системи (РС) для їх перетворення 

у цифрові та подальшої обробки з використанням комп‘ютера. 

Метою даної роботи є створення апаратного інтерфейсу для сполу-

чення високочутливої радіометричної системи з персональним 

комп‘ютером, який дозволяє передавати аналогові сигнали на необхідну 

відстань. Рознесення РС та комп‘ютера дозволяє максимально зменшити, 

по-перше, вплив електромагнітних завад, що утворюються комп‘ютером, 

на характеристики радіометра, і по-друге, оператора, як джерела електро-

магнітного фону, у діапазоні радіометричних досліджень. 

При цьому виникає загроза погіршення точності вимірювань, за раху-

нок впливу завад в лінії передачі, які можуть виникати, наприклад, внаслі-

док наводки напруг через кінцеву величину опору провідників. Проте цьо-

го можна практично уникнути, якщо передавати інформацію вимірювань 

не через напругу, а використовуючи передачу інформації через струм, на-

приклад за допомогою інтерфейсу струмової петлі (ІСП) [2]. 

Запропонований апаратний інтерфейс містить, таким чином, лінію пе-

редачі на основі ІСП, що реалізує перетворення сигналу напруги у струм 

(на виході радіометра) та сигналу струму у напругу (поблизу комп‘ютера). 

Необхідне ж аналого-цифрове перетворення реалізується у кінці лінії пе-

редачі у спеціальному пристрої збору даних. У теперішній час такі при-

строї виробляються серійно і мають досить великий спектр можливостей. 

Як показав проведений аналіз для автоматизації радіометричних вимірю-

вань можна використовувати пристрої, що забезпечують швидкість пере-

дачі інформації не меншу, ніж 100 кбіт/с. В розробленому інтерфейсі вико-

ристано плату збору даних L-783, що реалізує аналого-цифрове перетво-
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рення та введення даних через шину РСІ комп‘ютера. Остаточна обробка 

результатів радіометричних вимірювань проводиться за допомогою про-

грамної частини інтерфейсу, розробленої у середовищі LabView. 

Використання ІСП дозволяє передавати сигнали через два провідники 

(на відміну від цифрових інтерфейсів), що спрощує реалізацію гальваніч-

ної розв‘язки, яка в запропонованому інтерфейсі побудована за схемою, 

приведеною на рис. 1, проте потребує додаткових заходів щодо зменшення 

завад у лінії передачі.  

 
Рисунок 1 – Реалізація гальванічної розв‘язки для ІСП 

Як показали дослідження для вирішення цього питання достатньо ви-

користання екранованої витої пари або недорогого коаксіального кабелю. 

На рис. 2 приведені осцилограма та розподіл спектру вихідного сигна-

лу радіометричної системи, отримані за допомогою реалізованого інтер-

фейсу. 

 
 а б 

Рисунок 2 – Осцилограма (а) та спектр (б) вихідного сигналу радіометра 

Амплітуда на графіках рис.2 приведена у вольтах, а частота в кілогер-

цах. Інформативною є постійна складова вихідного сигналу, амплітуда якої 

пропорційна інтенсивності електромагнітного випромінювання на вході 

радіометричної системи. Проте спектр не є лінійчастим, і як видно з рису-

нку основна частина енергії сигналу зосереджена в діапазоні від 0 до 5 Гц, 

тобто мають місце дуже значні низкочастотні флуктуації. Це суттєво 
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ускладнює аналіз результатів радіометричних досліджень і обробку ре-

зультатів. Автоматизація вимірювань дозволяє не тільки спростити даний 

процес. Крім того, можна підвищити точність вимірювань, використовую-

чи багатократні спостереження. Алгоритм обробки результатів таких вимі-

рювань неважко реалізувати у програмній частині інтерфейсу, застосовую-

чи методи математичної статистики. Це дозволить зменшити випадкову 

складову похибки. 

Розроблений інтерфейс дозволяє не тільки автоматизувати радіомет-

ричні вимірювання, а також може використовуватися для налагоджування 

низькочастотного тракту радіометра. Наприклад, можна оптимізувати фі-

льтрацію власного низькочастотного шуму системи, контролюючи процес 

за допомогою програмно реалізованого аналізатора спектру (рис. 2 а). 
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Анотація 

Представлено опис апаратної частини вихідного інтерфейсу радіомет-

ричної системи, використовування якого спрощує обробку результатів ви-

мірювань. Застосування схеми струмової петлі та гальванічної розв‘язки 

дозволяє покращити метрологічні характеристики системи і підвищити її 

завадостійкість. 

Ключові слова: радіометр, передача сигналів, точність вимірювань. 

Аннотация 

Представлено описание аппаратной части выходного интерфейса ра-

диометрической системы, использование которого упрощает обработку ре-

зультатов измерений. Применение схемы токовой петли и гальванической 

развязки позволяет улучшить метрологические характеристики системы и 

повысить ее помехоустойчивость. 

Ключевые слова: радиометр, передача сигналов, точность измере-

ний. 

Abstract  

The hardware interface of the radiometric system is described, that simpli-

fies data processing. Using of the current loop circuit with galvanic isolation 

makes it possible to improve the metrological performance and the error-rate 

performance. 

Keywords: radiometer, data transmission, measurement precision. 
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ДВОКАНАЛЬНІ  ІДЕНТИФІКАТОРИ ЧАСТОТНИХ МІТОК 

Кононов С. П., к.т.н., доцент; Миргородський М. М., магістрант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Важливим в роботі панорамних приладів для визначення частотних 

характеристик є достовірність і оперативність отримання даних про часто-

ту. Для цього в таких приладах встановлюють вузол ідентифікації частот-

них міток. В ньому формуються в часі послідовності імпульсів і знахо-

диться їх «частота», іншими словами, миттєва частота свіп-генератора в 

моменти їх появи. 

Існують різні способи побудови такого вузла: від непрямого виміру 

частоти за напругою керування свіп-генератора до визначення частоти за 

кодом прямого цифрового синтезатора із ЗІГ-резонатором  [1], але вони не 

забезпечують достатньої точності та швидкодії панорамних приладів. 

В продовження [2], з метою збільшення робочої частоти вище за НВЧ 

діапазон, пропонуються двоканальні ідентифікатори з частотним перетво-

ренням (рис. 1, 2): частота міток обчислюється без зупинки гойдання свіп-

генератора за виміряними миттєвими різницевими частотами на виходах 

стробоскопічних змішувачів. 

Виділимо два ос-

новних способи двока-

нальної ідентифікації 

частотних міток: з од-

нократним (рис. 1) і 

двократним перетво-

ренням частоти (рис. 2). 

При однократному пе-

ретворенні вихідні на-

пруги двох стробоско-

пічних змішувачів 

(ЗМ1, ЗМ2) через філь-

три нижніх частот (ФНЧ) потрапляють в обчислювальний блок (ОБ). У ву-

злі з двократним перетворенням вихідна напруга одного з фільтрів додат-

ково потрапляє на третій стробоскопічний змішувач (ЗМ3) з напругою час-

тотою 0f

N
 на опорному вході, де N — ціле число. На виході додаткового 

змішувача ЗМ3 через фільтр ФНЧ3 виділяється коливання з частотою, що 

перевищує F. 

Ідентифікатор з однократним перетворенням вимірює частоту міток, 

кратну опорній частоті 0f  синтезатора (СЧ). Більш універсальним є вузол з 

двократним перетворенням частоти. Для нього не обов‗язковою є умова 
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ФНЧ1

ФНЧ2

ОБ
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f(t)

0f
F+0f

2F

0f
2

F+0f
2

1F
Вихід

Вхід

 

Рисунок 1. Структурна схема ідентифікатора з однокра-

тним перетворенням частоти 
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потрапляння в смугу гойдання вхідної частоти кратної 0f . За допомогою 

додаткового перетворення формуються мітки з кроком менше 0f . В обчи-

слювальному блоці визначається їх частота.  

Частота ( )f t  вхід-

ного сигналу змінюєть-

ся в часі майже за лі-

нійним законом. СЧ 

формує послідовності 

коротких імпульсів з 

частотами кроку 0f  і 

0f F . Частота 1F  на-

пруги на виході ФНЧ1, 

а також 2F  на виході 

ФНЧ2 змінюється за 

близьким до трикутного законом. В точках, де 0( ) ( 1,2,...., )максf t nf n n  , 

1F  рівна нулю, а в точках, де 0( ) ( )f t n f F  , частота 2F  рівна нулю. Че-

рез ФНЧ1 не проходять складові перетворення з частотами вище 0

2

f
, через 

ФНЧ2 — з частотами вище 0

2

f F
. Частота зсуву F, на яку відрізняються 

опорні частоти СЧ, вибирається такою, що 0максn F f . 

Максимальний номер гармоніки максn  визначає максимальну виміряну 

частоту мітки 0макс максF n f  у вузлах як з однократним, так і двократним 

перетворенням.  

Можливі різні алгоритми роботи блоку ОБ. Наприклад, найпростіший 

у вузлах з однократним перетворенням (рис. 1) наступний. В моменти, ко-

ли частота 1F  приходить через нуль, можливі три форми зміни 2F . За 

отриманою інформацією вираховується номер гармоніки, а, відповідно, і 

частота мітки. 

Якщо 2F зменшується в часі, маємо 0 0 2( )nf n f F F   , звідки 2F
n

F
 . 

У випадку, коли 2F  збільшується: 

  0 0 21 ( )nf n f F F    , 0 2

1
( )n f F F

F
   . 

Особливою є ситуація, при якій в момент переходу 1F  через нуль 

2 0

1
( )

2
F f F  . Це має місце коли  0 0 0

1
( ) ( )

2
nf n f F f F    , 0

2

f F
n

F


 . 

Якщо вибирати 0 ,f F парними, то всі можливі значення 2F будуть та-

 

Рисунок 2. Структурна схема ідентифікатора з двократ-

ним перетворенням частоти 
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кож парними. Користуючись цим, можна зменшити похибку обчислень: в 

ході обробки ОБ результат виміру частоти 2F округлюється до найближчо-

го парного числа. 

Номер гармоніки може приймати лише цілі значення, після обчислен-

ня  n  округлюється до найближчого цілого. Цією операцією компенсують-

ся похибки вимірування 2 2,F F  

Запропоновані ідентифікатори частотних міток можуть бути застосо-

вані в панорамних приладах, до складу яких входять свіп-генератори з ро-

бочими частотами до 100 ГГц НВЧ і НЗВЧ діапазонів.  Вони забезпечать 

швидке, за період розгортки менший 20 мс, отримання точних даних про 

частоту при нелінійному її розгортанні в часі та смугах гойдання менших 

за 50 МГц.  
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Анотація 

Представлені структурні схеми ідентифікаторів з однократним і двок-

ратним перетворенням частоти, розглянуто принципи роботи вузлів, вка-

зані їхні переваги та сфера  застосування. 

Ключові слова: стробоскопічний змішувач, свіп-генератор, частота 

мітки, синтезатор частоти. 

Аннотация 

Представлено структурные схемы идентификаторов  с однократным и 

двукратным преобразованием частоты, рассмотрены принципы работы уз-

лов, указаны их преимущества и сфера  применения.   

Ключевые слова: стробоскопический смеситель, свип-генератор, ча-

стота метки, синтезатор частоты. 

Abstract  

Presents a structural scheme of identifiers with single and double frequency 

conversion, it is сonsidered the operating principles of the nodes, determined the 

advantages and the sphere at their usage. 

Keywords: stroboscopic mixer, sweep generator, frequency of mark, fre-

quency synthesizer. 
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ЦИФРОВИЙ ІНТЕГРАТОР ДЛЯ РАДІОМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ 

Доліч Д. О.; Яненко О. П. , д. т. н., професор   

Національний технічний університет України  

«Київський політехічний інститут», м. Київ, Україна 

Мікрохвильові сигнали малої інтенсивності, в основному мм-

діапазону частот, достатньо широко використовуються в практичній меди-

цині під різними назвами – міліметрова терапія, інформаційно-хвильова, 

мікрохвильова резонансна терапія. Об‘єднуючим фактором є діапазон час-

тот, який при цьому використовується (30 – 300) ГГц та потужність впли-

ваючого сигналу [1], яка є достатньо низькою (10
-6

–10
-12 

) Вт і може бути 

виміряна за допомогою спеціалізованої високочутливої апаратури радіоме-

трів. Радіометрія в медико-біологічних проблемах пов‘язана з необхідніс-

тю вимірювання слабких сигналів та використанням апаратури з флуктуа-

ційною чутливістю (10
-14

–10
-15

) Вт, що є складним технічним завданням, 

особливо в діапазоні (37–78) ГГц (міліметрових хвиль), вирішення якої 

можливе на базі нових варіантів високочутливої радіометричної апарату-

ри [2].  

Однак за такої чутливості значний вплив на результат вимірювання 

мають шуми, як об‘єкта дослідження так і вимірювальної системи, які при-

зводять до значних флуктуацій та виникнення похибок вимірювання. Зни-

ження рівня флуктуацій дозволяє підвищити чутливість та точність вимі-

рювання подібних радіометричних систем. Зазвичай таке зниження досяга-

ється шляхом використання модуляційного радіометра з аналоговим інтег-

ратором на його виході. Недоліком такого інтегратора є постійність часу 

інтегрування та відсутність оперативної зміни цього параметру за різних 

шумових характеристик зовнішніх об‘єктів вимірювання [3]. 

Авторами запропоновано цифровий інтегратор, структурна схема яко-

го наведена на рис. 1, для високочутливої РС, який дозволяє усунути вка-

зані недоліки та забезпечує вихід результатів вимірювання безпосередньо 

на персональний комп‘ютер. 

 
Рисунок 1. Структурна схема пристрою 

Зважаючи на те, що спроектований інтегратор використовується у си-
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мбіозі з практично працюючою високочутливою (10
-14

 Вт) радіометричною 

системою  для вимірювання власного випромінювання людини, будемо 

вирішувати задачу інтегрування  саме з прив‘язкою до цього параметра.  

Пристрій виконано на основі мікроконтроллера Atmega8A, який, ви-

користовуючи вбудовані можливості, виконує більшу частину роботи всієї 

розробки. Ключовою ж можливістю являється вбудований АЦП (аналого-

во-цифровий перетворювач.  

Було розроблено ПЗ (програмне забезпечення), яке дає можливість ви-

брати один з трьох режимів виміру напруги, кожен з яких різниться часом 

виміру: 5сек, 10сек, 20сек, причому виміри проводяться п‘ять разів на се-

кунду. Дані проміжки часу було обрано експериментальним шляхом, як 

найбільш оптимальні. Було проведено відповідні вимірювання,  результа-

тів яких наведені на рис. 2. 

На графіку можемо чітко спостерігати залежність часу вимірів до точ-

ності апроксимації. 

Очевидно, 

що зі збільшен-

ням розкиду 

збільшується і 

похибка, тому 

ми взяли різниці 

максимального 

та мінімального 

значень виміря-

ної напруги для 

кожного з ре-

жимів виміру та 

зробили висно-

вки, описані да-

лі. Лінія 1, яка 

відповідає часу 

5 сек. має відно-

сно великий розкид (флуктуації) від виміру до виміру, а відповідно і знач-

ну похибку вимірювання. Ламана лінія 2, яка відповідає часу 10 сек.  має 

менший розкид, і звичайно найменший розкид має ламана лінія 3 , яка від-

повідає 20-ти секундам вимірювання і незалежно від кількості відліків в 

цьому режимі можна отримати найбільшу стабільність та точність вимірю-

вання потужності сигналу низької інтенсивності . 

Також істотною перевагою розробленого інтегратора являється мож-

ливість  встановлення зв‘язку між ПК(персональним комп‘ютером) та МК 

(мікроконтроллером) через універсальну послідовну шину(USB). 

Інтерфейс програми наведений нижче на рис. 3.  

 
Рисунок 2. Результати вимірювань:  

1 — 5сек, 2 — 10сек, 3 – 20сек 
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Таким чином, розроблений цифровий інтегратор значно покращує  па-

раметри (точність та розкид показань) та розширює можливості високо-

чутливої радіометричної системи.  
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Анотація 

Розкриті основні проблеми радіовимірювання хвиль НВЧ діапазону. Представлене 

оригінальне рішення задачі апроксимування вхідної напруги, розробка робочого прото-

типу та програмного забезпечення до нього. Продемонстрований результат роботи у 

вигляді графіка. 

Ключові слова: радіовимірювання, НВЧ, радіомертрія. 

Аннотация 

Раскрыты основные проблемы радиоизмерения волн СВЧ диапазона. Представле-

но оригинальное решение задачи апроксимирования входного напряжения, разработка 

рабочего прототипа и программного обеспечения к нему. Продемонстрирован резуль-

тат работы в виде графика.  

Ключевые слова  радиоизмерения, СВЧ, радиомертрия . 

Abstract  

Basic problems of radio measurements in microwave range, were discussed. A novel 

solution of the task of  input voltage approximation, process of developing working prototype 

and software for it, were described. The results were demonstrated by a graph. 

Keywords: radio measurements , microwave range, radiometry. 

 
Рисунок 3. Інтерфейс розробленого ПЗ 
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ШУМОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

Яненко О. П.
1
, д.т.н., професор; Василенко М. П.

2
, к.т.н.;  

Шевченко К. Л.
1
, д.т.н., доцент  

1
 Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
2
Київський національний університет технологій та дизайну, 

м. Київ, Україна 

Шумові методи вимірювання температури знаходять широке застосу-

вання в техніці і науці. Однією з головних переваг шумового вимірювання 

температури є відсутність датчиків, що перетворюють температуру у елек-

тричний сигнал [1]. При шумових вимірюваннях визначають середньоква-

дратичне значення (СКЗ) напруги теплового шуму, яке пропорційне тер-

модинамічній температурі досліджуваного об‘єкта. Недоліком шумового 

способу є залежність результатів вимірювання від опору об‘єкта. Це ви-

кликає складнощі при вимірюванні температури об‘єктів різної форми і 

розмірів, внаслідок чого шумові вимірювачі температури мають відносно 

невисоку точність вимірювання. 

Для виключення впливу опору об‘єкта на результат вимірювання тем-

ператури в алгоритм роботи вимірювача вводять додаткові операції оброб-

ки сигналів, наприклад, наведеним в [2, 3] чином, однак, через неконтро-

льовані зміни опору самого об‘єкта неможливо повністю компенсувати 

похибку від його опору в процесі експлуатації, а неідентичність характери-

стик  перетворювачів струму в напругу обумовлює додаткову похибку у 

вимірюванні температури. 

Авторами запропоновано функціональну схему та алгоритм роботи 

шумового вимірювача температури, в якому усунуті перераховані вище 

недоліки. Електрична функціональна схема шумового вимірювача темпе-

ратури наведена на рис. 1. 

Схема складається з про-

відного об‘єкта, умовно пока-

заного позицією 1, роздільних 

конденсаторів 2 і 3, конденса-

тора 4, трансформатора 5, ши-

рокосмугових підсилювачів 6 і 

7, загальної шини 8, перемно-

жувача 9, фільтра нижніх час-

тот 10, підсилювача постійної 

напруги11, операційного під-

силювача 12, постійного резистора 13 і вольтметра 14.  

В об‘єкті 1, з температурою Tx, завжди присутній тепловий шум, ви-

кликаний флуктуаціями елементарних носіїв електричного заряду (елект-

 
Рисунок 1. Електрична функціональна схема 

шумового вимірювача температури. 
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ронів, іонів) всередині об‘єкта. Спектр теплового шуму досить широкий: 

від низьких до високих частот. Однак, напруга на резонансному контурі з 

конденсатора 4 і індуктивності трансформатора 5 визначається тільки тими 

коливаннями, які потрапляють в смугу пропускання цього контуру. 

Резонансну частоту паралельного коливального контуру слід обирати 

в діапазоні частот 100 - 300 кГц, в якому відсутні низькочастотні шуми ти-

пу флікер-шуму, а високочастотні електромагнітні наводки ще невеликі. 

За високої добротності обмоток трансформатора (втрати в контурі ма-

лі) еквівалентний опір коливального контуру набагато більший за опір 

об‘єкта 1. Тому СКЗ шумової напруги визначається формулою Найквіста: 

 1 04 xU kT fR  , (1) 

де k — постійна Больцмана; Δf — смуга частот спектру теплових шумів, 

що виділяються коливальним контуром; R0 — опір провідного об‘єкта.  

Шумова напруга (1) трансформується у вторинну обмотку трансфор-

матора 5 і далі підсилюється двома широкосмуговими підсилювачами 6 і 7. 

Підсилені середньоквадратичні напруги з урахуванням власних шумів під-

силювачів набувають вигляду: 

 
2 22 2

2 1 21 24 шU K K U U  , (2) 

 
2 22 2

3 1 31 34 шU K K U U  , (3) 

де 1K  — коефіцієнт трансформації трансформатора 5; 2K  і 3K , 
2

2шU  і 
2

3шU  — коефіцієнти підсилення 6 і 7 та СКЗ їх власних шумів відповідно. 

При перемноженні напруг (2) і (3) в перемножувачі 9 слід врахувати, 

що власні шуми підсилювачів 6 і 7, які мають широку смугу пропускання, 

між собою некорельовані, тому їх усереднений добуток дорівнює нулю. В 

той же час шумові напруги від об‘єкта 1, отримані на обмотках трансфор-

матора 5, залишаються корельованими. В результаті середній квадрат шу-

мової напруги на виході перемножувача визначається тільки тепловими 

шумами провідного об‘єкта 1: 

 2 2 2

4 1 2 3 1U K K K SU , (4) 

де S  — крутизна перетворення перемножувача 9. 

Напругу (4) усереднюють фільтром нижніх частот 10, виділену пос-

тійну складову подають на вхід підсилювача постійної напруги 11. 

Підсилену напругу через провідний об‘єкт подають на підсилювач 12, 

охоплений від‘ємним зворотним зв‘язком через резистор 13 з опором R .  

При послідовному включенні операційного підсилювача 12 з провід-

ним об‘єктом його коефіцієнт підсилення 6K  визначається виразом:  

 6 0K R R . (5) 
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Напруга (4), після підсилення набуває вигляду 

 2

6 1 2 3 4 54 xU kK K K K K S fRT  . (6) 

Як видно з виразу (6) в результаті підсилення в функції перетворення 

відбулося заміщення опору об‘єкта R0 опором постійного резистора R лан-

цюга зворотного зв‘язку підсилювача 12. В результаті виключається вплив 

опору R0 провідного об‘єкта на результат перетворення температури Tx на 

постійну напругу U6, яка вимірюється вольтметром 14.  

Завдяки використанню підсилювачів 6 і 7 з широкою смугою пропус-

кання усереднений добуток власних шумів підсилювачів прагне до нуля, 

що забезпечує вимірювання температур при низькоінтенсивному теплово-

му шумі об‘єкта. Необхідне обмеження смуги частот теплового шуму, що 

виділяється, здійснюється резонансним контуром, що виключає кореляцію 

власних шумів підсилювачів.  
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Анотація 

Показана можливість вимірювання температури провідних об‘єктів з використан-

ням їх власного теплового випромінювання. Запропоновані функціональна схема та ал-

горитм вимірювання, які забезпечують виключення впливу опору досліджуваного 

об‘єкту та неідентичності підсилювальних елементів схеми. 

Ключові слова: тепловий шум, шумовий метод, температура. 

Аннотация 

Показана возможность измерения температуры проводящих объектов с использо-

ванием их собственного теплового излучения. Предложены функциональная схема и 

алгоритм измерения, обеспечивающие исключение влияния сопротивления исследуе-

мого объекта и неидентичность усилительных элементов схемы.  

Ключевые слова: тепловой шум, шумовой метод, температура. 

Abstract  

The possibility of the temperature measuring of the leading facilities of its own, using 

thermal radiation. The proposed functional diagram and algorithm of measurement, excluding 

the effect of providing support and research object nonidentity amplifying elements.  

Keywords: thermal noise, noise method, temperature. 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

118 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕРІВ 

ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

Ковбич А. О.; Ляшок А. В., к. т. н. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В наш час дуже актуальним стало питання визначення енергоспожи-

вання приладів задля економії електроенергії та заощадження коштів, як в 

кожній оселі, так у країні в цілому. Перш за все, необхідно визначати по-

тужність електронних приладів. Це можна зробити знаючи параметри лінії 

електроживлення, тобто силу струму та напругу в колі. Така інформація 

буде корисною для застосування популярної в наш час системи «розумний 

дім», яка зможе аналізувати свій стан та приймати відповідні рішення.  

Для реалізації системи «розумний дім» спочатку слід вибрати най-

більш раціональний метод визначення напруги та сили струму. Розгляну-

вши існуючі найбільш поширені методи визначення напруги електромере-

жі з використанням мікроконтролеру, з‘ясувалось, що встановлення даного 

параметру є досить складною задачею. Складність полягає в тому, що амп-

літудне значення напруги мережі значно перевищує допустиме значення 

на вході аналого-цифрового перетворювача (АЦП) мікроконтролера, тому 

потрібно використовувати методи, які забезпечать допустимі для мікроко-

нтролера значення та забезпечить зв‘язок зі значенням напруги в мере-

жі [1]. Порівняння цих методів представимо у вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 
Метод Точність 

метода 

Вимірюваль-

ний діапазон 

Чутливість 

методу 

Відповідність 

вихідного 

сигналу 

вхідному 

Дільник 

напруги 

0.5 – 10% в 

залежності від 

точності та 

температурної 

стабільності 

резисторів 

Залежить від 

точності виго-

товленням рези-

стора 

Залежить від спо-

собу зняття 

напруги з дільни-

ка 

Вихідний 

сигнал отри-

мується без 

спотворень 

Трансформатор 

напруги 

0.5 – 3% в за-

лежності від 

якості вико-

нання та ма-

теріалів 

0 – 1000 В, за-

лежить від тов-

щини пластини 

осердя 

Мала через маг-

нітні явища в 

трансформаторі 

Незадовільна, 

через на-

явність явища 

гістерезису 

Електронний 

ізольований 

давач  

Не більше 

0.5% 

0 – 500 В в за-

лежності від 

моделі 

Реагує на зміну 

величини на 0.1 В 

Вихідний 

сигнал отри-

мується без 

спотворень 

Проаналізувавши дані таблиці, можна зробити висновок, що найкращі 
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результати має електронний ізольований давач. Це сучасний тип давачів, 

який має високі технічні характеристики, зручний у використанні, але не 

поширений через високу вартість. Прикладом такого давача може слугува-

ти давач постійної та змінної напруги ДНТ-051, але через великі габаритні 

розміри та вартість, (понад 2000 грн), його використання не є бажаним у 

парі с мікроконтролером [2]. 

Розглянемо методи зняття сили струму мікроконтролером та для зруч-

ності зведемо їх у таблицю 2. 

Таблиця 2  
Метод Точність  

метода 

Вимірюваль-

ний 

діапазон 

Чутливість 

методу 

Відповідність 

вихідного 

сигналу 

вхідному 

Струмовий 

шунт 

0.5 – 3%, зале-

жить від спосо-

бу зняття падін-

ня напруги на 

резисторі 

0 – 5000 А, за-

лежить від мак-

симальної пот-

ужності рези-

стора 

Залежить від 

способу зняття 

падіння напруги 

з шунта 

Вихідний 

сигнал отри-

мується без 

спотворень 

Трансформа-

тор струму 

0.5 – 5% в за-

лежності від 

конструкції та 

матеріалів 

0 – 400 А, зале-

жить від осердя 

трансформатора 

Мала через маг-

нітні явища в 

трансформаторі 

Незадовільна, 

спотворює 

фазу сигналу, 

може вплива-

ти на його 

форму 

Давач 

Холла 

Не більше 1.5% 0 – 200 А в за-

лежності від 

моделі 

Реагує на зміну 

величини на 

0.01 А 

Вихідний 

сигнал отри-

мується без 

спотворень 

Аналіз таблиці показує, що значний інтерес становлять давачі, побу-

довані на ефекті Холла, який має дуже гарні властивості та низьку собівар-

тість [3].  

На сьогодні давачі, засновані на ефекті Холла, мають дуже широке 

поширення, їх можна зустріти в сучасних ноутбуках, телефонах, автомобі-

лях, та в іншій техніці, де вони керуються магнітним полем.  

Значний інтерес викликають давачі струму на ефекті Холла від компа-

нії Allegro MicroSystems, США, яка є монополістом у даній області. Даний 

виробник має великий асортимент давачів, які розраховані на різні значен-

ня сили струму. Дуже поширеним серед них є давач ACS712, який має три 

модифікації – на ±5 А, ±20А та ±30 А. Особливістю цього давача є малий 

корпус, бо сам давач виконано у корпусі SIOC-8, має гальванічну розв‘язку 

та може бути під‘єднаний напряму в АЦП мікроконтролера, що спрощує 

його використання. А невелика вартість робить цей давач найкращім вибо-

ром для зняття значень змінного чи постійного струму [4]. Отже давачі 

струму на ефекті Холла є дуже привабливими для вимірювання як змінно-

го, так і постійного струму. 

Таким чином можна сказати, що для моніторингу електроспоживання 
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приладів найбільш доречним є використання електронних ізольованих да-

вачів для визначення напруги в мережі, а для визначення сили струму – да-

вачі, які побудовані на ефекті Холла. Така зв‘язка дасть найкращі резуль-

тати, але буде досить коштовною саме через давач напруги. Тому більш 

сприятливим та дешевшим є використання дільника напруги в якості дава-

ча напруги, який простіше синтезувати, але відсутність гальванічної 

розв‘язки вносить певні обмеження в конструкцію задля забезпечення без-

пеки користувача. 
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Анотація 

Розглянуто та проаналізовано найбільш популярні методи зняття значення напру-

ги та струму у високовольтних мережах електропередачі та передача цього значення у 

мікроконтролер. Висвітлено переваги давачів, побудованих на ефекті Холла, що підт-

верджує доцільність подальшого його використання. 

Ключові слова: напруга, струм, ефект Холла, трансформатор, давач. 

Аннотация 

Рассмотрены и проанализированы наиболее популярные методы снятия значения 

напряжения и силы тока в высоковольтных сетях электропередачи для дальнейшей пе-

редачи этого значения на микроконтроллер. Освещены преимущества датчиков, по-

строенных на эффекте Холла, что подтверждает целесообразность использования таких 

датчиков для снятия силы тока.  

Ключевые слова: напряжение, ток, эффект Холла, трансформатор, датчик. 

Abstract 

In this text was considered and analyzed the most popular methods of getting the voltage 

and current in high-voltage power networks for transmission this values to the microcontrol-

ler. Also covered the benefits of sensors, built on the Hall effect, which confirms the feasibil-

ity of using this type of current sensor. 

Keywords: voltage, current, Hall Effect, a transformer sensor. 
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Паливні елементи (ПЕ) відносяться до хімічних джерел струму. На 

даний час використання ПЕ з твердим полімерним електролітом є най-

більш перспективним для створення паливної комірки, яка є основою ав-

тономного джерела живлення. Відомі ПЕ складаються з пористих електро-

дів в оболонці – анода, катода, мембрани і реагенту. Основна відмінність 

ПЕ від гальванічних елементів полягає в тому, що в них використовуються 

електроди, що не витрачаються, тому вони можуть працювати довгий час. 

Реагенти в ПЕ надходять під час роботи, а не закладаються заздалегідь. 

Найбільш освоєні ПЕ працюють на водні і кисні. У пористих електродах 

здійснюється контакт газу (реагенту), електроліту (мембрани) і електрон-

ного провідника. При цьому виробляється електрична енергія [1]. Завдан-

ням є створення ПЕ, в якому виступає вода при нормальних температурних 

умовах (20 градусів Цельсія) в якості реагенту. 

В роботі [2] було представлено результати дослідження можливості 

створення ПЕ з характеристиками електричної напруги і електричного 

струму, придатних для живлення широкого спектру радіоелектронних при-

строїв. Водень та кисень, що утворюються в процесі електролізу водяної 

пари, в поєднанні з твердоелектролітною системою дозволили створити 

автономний воднево-кисневий ПЕ. У разі підключення повітря до палив-

ного елемента через ТЕО2 із середовища водяної пари в повітря буде від-

качуватись кисень, а через систему ТЕН2 в повітря буде відкачуватись во-

день ([2], рис. 1) При підключенні клеми 1 до клеми 4, а клеми 2 до кле-

ми 3, електричне коло замкнеться зі сталим струмом. При цьому водень і 

кисень будуть відкачуватись в середовище водяної пари. Згідно з рівнян-

ням Нернста, на електродах водневого елементу виникає е.р.с.: 

 ln i
i j

j

CRT
E

nF C
    . (1) 

де E  — напруга Нернста (В); i , j  — потенціали електродів i  і j  (В); 

R  — газова стала (8.31 Дж/(мольК)); T  — температура ( К); n  — кіль-

кість електронів, що йде на іонізацію однієї молекули; F  — постійна Фа-

радея (
49.65 10  Клмоль

-1
); iC , jC  — концентрації вимірювального газу 
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(об‘ємна доля водню у воді та об‘ємна доля водню у повітрі відповідно) на 

i  і j  електродах.  

Поставлене завдання 

досягається тим, що в 

паливному елементі, що 

включає пористі елект-

роди з каталізатором, 

мембрану і реагент, еле-

ктроди виконані із черні 

благородного металу 

(срібло або платина), 

мембрана виконана із 

силікону, а в якості реа-

генту використовується 

вода. Виконання елект-

родів із черні благород-

ного металу дозволяє пі-

двищити каталітичні 

властивості електрохімічного процесу, що протікає на межі вода-електрод-

мембрана, а також збільшити продуктивність паливного елементу за раху-

нок збільшення робочої площі електродів. Використання сілікону в якості 

протонопровідної мембрани дозволяє реалізувати конкретний електрохімі-

чний процес, що протікає на межі вода-електрод-мембрана. Використання 

води в якості реагенту електрохімічного процесу дозволяє набагато здеше-

вити паливний елемент і розширити сфери його використання. Викорис-

тання дисперсного порошку із благородних металів в якості електродів та-

кож дозволяє реалізувати конкретний електрохімічний процес, що протікає 

на межі вода-електрод-мембрана, але, при цьому, електричні характерис-

тики паливного елементу дещо нижчі. 

На рис. 2 

приведена конс-

трукція паливного 

елементу. Палив-

ний елемент скла-

дається із прото-

нопровідної труб-

ки 1, внутрішньо-

го електрода 2, 

притиснутого до 

протонопровідної 

трубки 1 камерою 

подачі води 4, зо-

внішнього елект-

 
Рисунок 1. Схема паливного елементу 

(20% 2O  — концентрація кисню в повітрі; 30% 2O ; 

60% 2H  — концентрація кисню і водню у водяній 

парі; 0,3% 2H  — концентрація водню в повітрі.) 

8 9 6 7 5 3 1 2 4

1 – Протоно провідна трубка; 2 – Внутрішній електрод; 3 – Зовнішній електрод; 4 – Камера 

подачі води;  5 – Зовнішній корпус; 6 – Внутрішні капіляри; 7 – Зовнішні капіляри;  8 – 

Внутрішній струмовідвід;  9 – Зовнішній струмовідвід.  

Рисунок 2. Конструкція паливного елементу 
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рода 3, притиснутого до протонопровідної трубки 1 зовнішнім корпусом 5. 

В стінках камери подачі води 4 виконані внутрішні капіляри 6 для забезпе-

чення доступу води до внутрішнього електроду 2. В зовнішньому корпусі 5 

виконані зовнішні капіляри 7 для підводу водню безпосередньо із повітря. 

Внутрішній струмовідвід 8 і зовнішній струмовідвід 9 забезпечують елект-

ричний контакт електродів з зовнішньою електричною мережею. 

Об‘ємна доля водню у воді складає 66.6 %, а об‘ємна доля водню у 

повітрі — 0.3 %. Згідно рівняння (1) на електроді 2 виникає потенціал 
0.053 В, і на електроді 3 виникає потенціал 0.01515  В. Тоді напруга на 

електродах 2 і 3, як різниця потенціалів складає 68 мВ. 

З метою практичного використання результатів досліджень був розро-

блений пристрій – низькотемпературне електрохімічне джерело живлення 

«Вода» низької потужності в трьох варіантах: звичайному, зі зволожува-

ним зовнішнім електродом при сухому внутрішньому для підвищення тех-

нологічності конструкції і спрощення експлуатаційних умов та з комбіну-

ванням загальної напруги на виході і загального струму живлення у разі 

використання окремих блоків в комбінованому єдиному корпусі. 

Перевагами розробленого пристрою з такими технічними характерис-

тиками, як напруга живлення 0.9 В, робочий струм15-20 мкА та робоча те-

мпература 293 К, є відсутність механічних частин, простота експлуатації та 

технічного обслуговування, малі розміри і вага, висока надійність. 
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Анотація 

Досліджено та представлено паливний елемент, що включає пористі електроди з 

каталізатором, мембрану і реагент, в якому електроди виконані із черні благородного 

металу, мембрана виконана із силікону, а в якості реагенту використовується вода. 

Ключові слова: паливний елемент, реагент, вода. 

Аннотация 

Исследован и представлен топливный элемент, включающий пористые электроды 

с катализатором, мембрану и реагент, в котором электроды выполнены из черни благо-

родного металла, мембрана выполнена из силикона, а в качестве реагента используется 

вода. 

Ключевые слова: топливный элемент, реагент, вода. 

Abstract 

A fuel element comprising a porous electrode with a catalyst, a reagent and a membrane 

was researched and presented. The electrodes are made of black precious metal. The mem-

brane is made of silicone. The reagent is water. 

Keywords: fuel element, reagent, water. 
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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. 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф. 

Секретар секції: Захарченко О. С. 
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ШИРОКОСМУГОВА АНТЕНА ВІВАЛЬДІ ДЛЯ ІМПУЛЬСНОГО 

РАДАРА 

Саламатіна Н. І., магістрант  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

Антени Вівальді отримали значну увагу через їх чисельні переваги, а 

саме: високий коефіцієнт підсилення, широку смугу частот, просту струк-

туру, легкість у виготовленні. Даний тип антени часто використовується у 

радіолокації та радіозв‘язку. 

Антени НВЧ діапазону мають невеликий розмір, так як фізичні розмі-

ри антени мають порядок довжини хвилі. Розміри таких антен матимуть 

порядок  міліметрів (мм). Найчастіше в НВЧ діапазоні використовуються 

конічні щілинні антени так як можуть бути легко інтегровані в схеми. Ан-

тена Вівальда має різні варіації конструкції, такі як: копланарна антена Ві-

вальді, антиподальна, збалансована антиподальна антена Вівальді. Кожна з 

них має свої власні переваги та недоліки. Копланарна антена Вівальді має 

широкий діапазон робочих частот; проте, її діапазон робочих частот про-

порційний довжині їх випромінювання; як наслідок, антена Вівальді для 

певних застосувань стає дуже великою. В порівнянні з копланарною, анти-

подальна антена Вівальді має набагато ширшу смугу частот. Також часто 

роблять решітки з антиподальних антен Вівальді та існують конструкціїї 

двохполяризаційних антен. 

В даній роботі розглянемо копланарну конструкцію антени Вівальді. 

Це тип щілинної експоненціальної антени, що звужується та має дуже ши-

рокий діапазон частот. Антена Вівальді має лінійну поляризацію та висо-

кий коефіцієнт підсилення. В загальному вигляді рівняння експоненційної 

кривої, яка звужується має вигляд: 

         
       

 де R — це експоненціальний коефіцієнт, який визначає ширину діаграми 

направленості антени Вівальді, та    і    є константами. 

Структура та параметри антени Вівальді показані на рисунку 1. Анте-

на складається з металевого заземлювача, діелектричної підкладки та ме-

талевої мікросмужкової лінії живлення. Щілинна лінія складається з трьох 

частин. Перша частина — це щілинні у вигляді кола, яка необхідна для уз-

годження імпедансу мікросмужкової лінії, друга частина — це прямокутна 
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щілина, яка необхідна для переходу електромагнітної хвилі з мікросмуж-

кової лінії, і третя частина — це щілина, яка експоненційно звужується, 

вона відповідає за випромінення. Антена Вівальді має повздовжньо-

спрямовану діаграму направленості і електричне поле паралельно до діе-

лектричної підкладки. 

   

Рисунок 1. Конструктивні параметри антени Вівальді

 

Структура та розміри створеної мною антени Вівальді отримані в ре-

зультаті симуляції у програмному пакеті CST Microwave Studio. Сконстру-

йована антена повністю відповідає конструкції, яка зображена на рис. 1, і 

має габарити 38.8×16.4×1.5 см. У якості діелектрика був взятий матеріал 

RT/Duroid 5880 (      ). Характеристика КСХ показана на рисунку 2. 

Отримані діаграми направленості антени зображені на рисунку 3.  

Розроблена антена Вівальді підходить для застосування у полосі ча-

стот 1–5 ГГц. Практичні спостереження показують, що завдяки високому 

піковому значенню огибаючої імпульса, вузькій ширині імпульсів та стабі-

льній груповій затримці, антена Вівальді є одним з найкращих варіантів 

для застосування у широкосмугових імпульсних радарах.  
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Рисунок 2. Характеристика КСХ антени 

 

 
Рисунок 3. Діаграма направленості. 
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Анотація 

Розроблена широкосмугова антена Вівальді. Розглянуто основні типи 

модифікацій антени Вівальді. Проаналізовано вплив конструкційних особ-

ливостей антени на її вихідні характеристики. Обговорені переваги вико-

ристання даного типу антени для широкосмугових імпульсних радарів. 

Ключові слова: антена Вівальді, широкосмугові, характеристики. 

Аннотация 

Разработана широкополосная антенна Вивальди. Рассмотрены основ-

ные типы модификаций антенны Вивальди. Проанализировано влияние 

конструктивных особенностей антенны на ее выходные характеристики . 

Обсуждены преимущества использования данного типа антенны для ши-

рокополосных импульсных радаров. 

Ключевые слова: антенна Вивальди , широкополосные , характерис-

тики. 

Abstract  

The wideband Vivaldi antenna is designed. The main model types of 

Vivaldi antenna were described. Also the influence of design parameters on out-

put features was analyzed. The advantages of using this type of antenna for 

broadband pulse radar were disscussed. 

Keywords: Vivaldi antenna , wideband, characteristecs. 

 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

128 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація. 

 

Принципи побудови, аналіз та синтез радіотехнічних 

пристроїв, систем, програмно-апаратних комплексів; ви-

користання радіотехнічних пристроїв та систем для 

розв’язання задач зв’язку, управління, виявлення та іден-

тифікації об’єктів тощо. 

 

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В. І. 

Секретар секції: Кожухар П. В. 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ 

СИСТЕМЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Албул А. С., аспирант; Бабаков М. Ф., к.т.н., профессор 

Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского 

«ХАИ», г. Харьков, Украина 

Необходимым условием обеспечения связности многоспутниковой 

низкоорбитальной системы (МНС) является наличие радиовидимости 

между соседними космическими аппаратами (КА). Чем больше соседних 

КА находится в зоне радиовидимости каждого КА сети, тем больше неза-

висимых маршрутов можно использовать для передачи информации между 

абонентами сети, тем выше показатели связности своевременных сообще-

ний в сети. 

При проектировании необходимо учитывать воздействие различных 

возмущающих факторов, которые оказывают влияние на орбитальное рас-

положение космических аппаратов. Из-за периодических и вековых сме-

щений, с течением времени, положение на орбите КА непрерывно изменя-

ется. Если не поддерживать параметры заданной орбиты с помощью кор-

ректирующих устройств, то эффективность системы может быть снижена. 

При непрерывном смещении КА будет нарушена структура МНС, что по-

влияет на способность выполнять функции, возложенные на систему. По-

этому представляется целесообразным провести оценку эффективности 

функционирования некорректируемой орбитальной группировки КА. 

На основании [1] была разработана имитационная модель сети пере-

дачи данных в МНС спутниковой системе высокоскоростной передачи 

данных (ВПД), которая реализована в среде универсальной системы мате-

матических расчетов MATLAB. 

На рисунке 1 представлен обобщенный алгоритм работы модели. 

1. Структура исходных данных для модели представлена на рис.2. 

Время работы модели задает общее время проведения исследований по за-

данной программе. Дискретность изменения времени равна задаваемой 

длительности пакета. Несущая частота радиолиний сети связи с абонента-

ми, характеристики приемо-передающей аппаратуры спутников сети и 

абонентов задаются прежде всего для исследования таких характеристик 

спутниковой сети как вероятность возникновения ошибки при передаче 

пакета по сети и вероятность доведения пакета до потребителя, в том числе 

и при наличии помех. Начальная топологическая структура сети задается 

количеством спутников в системе и кеплеровскими координатами в нача-

льный момент времени. 

В процессе проведения исследований возможно исследование лавин-

ных (частично-волновых), фиксированных и адаптивных (локальных и ра-
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спределенных) алгоритмов маршрутизации. Задание алгоритма управления 

потоками означает задание максимально возможной величины очереди 

при приеме внешнего графика. В рассматриваемой модели под начальным 

состоянием сети понимается наличие или отсутствие в начальный момент 

времени в узлах сети очередей требований (пакетов). 

В зависимости от целей исследования может моделироваться как кеп-

леровское, так и возмущенное движение спутников при следующих усло-

виях: форма Земли эллипсоид, гравитационное поле учитывает 1 и 2 тона-

льные гармоники, модель атмосферы статическая ТСА ГОСТ 4401-64 (ат-

мосфера учитывается до 1000 км). 

2. Поток требований характеризуется 

местом возникновения (номером спутни-

ка на который приходит извне сообще-

ние), местом назначения (номером спут-

ника который находится над районом, в 

котором находится получатель пакета) — 

выбираются случайным образом — и 

промежутками времени между соседними 

требованиями — распределены по пуас-

соновскому закону. 

3. Расчет координат спутников про-

водится в геоцентрической относитель-

ной системе координат (ГОСК). 

4. Анализ очередей на спутниках-

узлах сети и количества пакетов в линиях 

радиосвязи, соединяющих спутники, 

проводится при исследовании адаптив-

ных алгоритмов маршрутизации. 

5. Наиболее сложным при реализа-

ции модели и в то же время самым важ-

ным ее этапом является моделирование 

поведения пакетов в очередях и линиях 

космической сети. Очередь на каждом 

спутнике в каждом таком интервале вре-

мени изменяется за счет двух процессов: 

во-первых, за счет поступления требова-

ний из внешнего трафика и внутреннего 

трафика и во-вторых, за счет убытия па-

кетов с рассматриваемого спутника полу-

чателю и соседним спутникам, которые 

являются следующими в маршруте пакета. 

6. Результатами работы являются, во-первых, исследуемые показатели 

качества системы, по величине которых можно судить, например, об эф-

 
Рисунок 1. Общий алгоритм работы 

модели 
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фективности алгоритмов маршрутизации или алгоритмов управления по-

токами при тех или иных условиях и, во-вторых, дополнительная инфор-

мация (величина очередей в некоторые моменты времени на узлах; коли-

чество пакетов в линиях в некоторые моменты времени; расчетный и реа-

льный маршруты передачи пакета по сети; слагаемые задержки на различ-

ных этапах передачи пакета и др.). 

 
Рисунок 2. Структура исходных данных для модели 

В целом по результатам моделирования можно утверждать о теорети-

ческом и практическом подтверждении разработанных в проведенных исс-

ледованиях научно-технических предложениях. 
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Аннотация 

Представлен алгоритм моделирования функционирования сети передачи данных в 

низкоорбитальной спутниковой системе высокоскоростной передачи данных. 
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Abstract  

The simulation algorithm of communication network functioning in LEO high 

throughput system is proposed. 

Keywords: spacecraft, multi satellite LEO, algorithm. 
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ОКРЕМІ МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ПОТОКІВ У МОБІЛЬНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

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

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

Сучасний розвиток систем та мереж відзначається інтенсивною розро-

бкою та впровадженням в експлуатацію систем четвертого покоління з орі-

єнтацією на пакетну передачу інформації, однак технологія мережі кому-

тації каналів практично не розглядаються [1, 2]. Використовуючи окремі 

методи оперативного управління з урахуванням [3], можна підвищити не-

обхідну якість обслуговування навантаження між парою базових станцій 

мобільного зв‘язку (далі — БС). Коригування необхідне за умови: обслу-

говування потоків у години найбільшого навантаження; підвищення вхід-

ного навантаження на окремих напрямках за рахунок включення нових 

груп абонентів; різкого збільшення завантаження окремих сегментів мере-

жі. Визначаючи величини ємності віток (далі — ЄВ) і їх розподіл між па-

рами станцій в окремому регіоні, можна забезпечити кращу якість обслу-

говування та оптимальне використання ємності мережі. 

Розглянемо окрему задачу, яка має вихідні дані: структуру мережі з 

числом БС (вузлів) — N, число віток (пачок) М, їх взаємозв‘язок і ємність: 

1iyВ b ; i, j , ,N  ; навантаження в Ерлангах між станціями: 

1iyF ; i, j , ,N   ; допустима величина втрат для кожної пари БС: 

   min maxi , j i , jP P ; алгоритм розподілу навантаження у мережі, що визначає 

порядок вибору вихідних напрямків з кожної БС за встановлення 

з`єднання. Ці величини визначаються, виходячи з потреб якості зв‘язку та 

техніко-економічних вимог. Інформацією служать дані про втрати між ко-

жною парою БС, на підставі яких приймаються рішення необхідності ко-

рекції структури мережі. Методи аналізу параметрів, досить повно розгля-

нуті в роботах [2, 3]. Задача оптимального коригування структури мережі 

розглядається як задача нелінійного програмування [2]. Для мережі, в якій 

для обслуговування навантаження між кожною парою вузлів передбача-

ється не більше двох шляхів, використання методів математичного про-

грамування дозволяє отримати оптимальне рішення. Величина втрат між 

кожною парою вузлів  ijP  задовольняє вимогам, за умови:  

 minijP <  ijP <  maxijP . 

Для розрахунку резервних каналів виконуються такі операції: 

1. Будується дерево шляхів між БС, вершиною якого буде вихідний 

вузол — k. 
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2. Переглядаються всі вітки, з яких складені шляхи (згідно п. 1) і за-

пам‘ятовуються ймовірності блокування цих віток. 

 
Рисунок 1. Дерево шляхів між БС 

3. Визначається частка потоку kl , яка втрачається в кожному 

транзитному вузлу — Рξ. 

4. Вибирається транзитний вузол з максимальною величиною Рξ і ви-

значається середня величина навантаження аξ . 

5. Визначаються умови обслуговування додаткового навантаження аξ. 
У цьому випадку можливі три варіанти коригування: а) коригування віток, 

що виходять з транзитного вузла ξ; б) коригування віток, що виходять з ву-

зла j (крім вітки (j, ξ)), яка є попереднім транзитним вузлом для вузла ξ; в) 

коригування вітки (j, ξ) з метою перемикання частки навантаження на інші 

обхідні напрямки. 

Дерево шляхів для обслуговування потоку 35 представлено на рис. 1. 

Введення резервних каналів у вітки, що утворюють попередні обхідні на-

прямки з вузла j, має за мету зменшення навантаження, що надходить до 

вузла ξ. У тому випадку, якщо ємність вітки (j, ξ) досить велика, а ймовір-

ність блокування мала, то ефективнішою операцією забезпечення переходу 

навантаження на інші обхідні напрямки з вузла j буде зменшення ЄВ (j, ξ). 

Позначимо через qn ймовірність блокування n-ї за порядком вибору вітки, 

що виходить із вузла і та використовується для обслуговування потоку kl . 

Ця величина визначається добутком ймовірності блокування n-ої вітки і 

всіх віток, що передують їй і допустимі для навантаження kl  у вузлу і, 

тобто: 

  
1

k
i
n i g

g

q p 


 . 
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6. За відомими величинами 
i , j

a
 та 

i , j

Ip 1i, j , ,N , підбираються від-

повідні ЄВ. З цією метою можна використати підходи, що розглядаються в 

роботі [3]. 

Процес коригування структури мережі закінчується, якщо: а) втрати 

для кожної пари станцій задовольняють заявленим вимогам; б) виконано 

задане число ітерацій. 

У випадку неможливого коригування, приймається рішення про зме-

ншення навантаження з метою оптимізації якості обслуговування абонен-

там, які матимуть необмежений доступ до мережі. 
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Анотація 

Розробка систем четвертого покоління орієнтована на пакетну передачу інформа-

ції, де технологія мережі комутації каналів практично не враховується. Використання 

мережі комутації каналів розглядається як варіант для оперативного управління на сис-

темах мобільного зв‘язку.  

Ключові слова: базові станції, пакетна передача інформації, ємнісні вітки, вузли, 

канали, мережа комутації. 

Аннотация 

Разработка систем четвертого поколения ориентирована на пакетную передачу 

информации, где технология сети коммутации каналов практически не учитывается. 

Использования сети коммутации каналов рассматривается как вариант для оперативно-

го управления на системах мобильной связи. 

Ключевые слова: базовые станции, пакетная передача информации, емкостные 

ветки, узлы, каналы, сеть коммутации. 

Abstract 

Development of fourth generation focused on the packet transfer of information where 

technology network switching system almost does not count. The use circuit switching 

network is considered as an option for the operational management for mobile communication 

systems. 

Keywords: base stations, the packet transfer of information, capacitive branches, units, 

channels, network switching. 
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ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ СИГНАЛІВ, 

СФОРМОВАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСНИХ КОДІВ 

Правда В. І., к.т.н., проф.; Бичков В. Є. ст.викл. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Фазоманіпульовані сигнали, які формуються на основі кодових послі-

довностей, досить широко використовуються у системах зв‘язку, радіоло-

кації та радіонавігації завдяки таким перевагам як: висока роздільна здат-

ність за часом, висока завадостійкість і більша енергія, при відносно низь-

кій потужності випромінювання [1]. Також системи, що використовують 

такі сигнали, відрізняються достатньо простотою побудовою тракту фор-

мування та обробки, на відміну від систем з багатопозиційною маніпуляці-

єю. 

Подібні сигнали повинні мати низький рівень бічних викидів кореля-

ційної функції, що обумовлено вимогами щодо розрізнення цілей з різни-

ми значеннями ефективної поверхні розсіювання, а також завад, що вини-

кають внаслідок багатоканального поширення. Ще однією вимогою до та-

ких сигналів є простота формування та обробки. 

Індексними називають бінарні коди, які утворюються шляхом викори-

стання першотвірних коренів та індексів за модулем простого числа [2]. Ці 

коди в сучасних системах достатньо широко використовуються, але їх ос-

новні характеристики є мало освіченими в літературі, що саме і стало при-

водом написання цієї роботи. 

При формуванні кодів кожному цілому числу відповідає певна остача 

від ділення на m; якщо двом іншим числам п та b відповідає одна і та ж ос-

тача r, то ці числа називають порівняльними за модулем т. Порівняльність 

чисел за модулем т записується: 

 a ≅ b(mod т) 

і читається: a порівняльне b за модулем m. 

Числа, порівняльні за модулем m, утворюють клас чисел. Всім числам 

класу відповідає одна і та ж остача r; тому всі числа класу можна подати у 

формі: bm + r, де числом b може бути будь-яке число. Відповідно, m різним 

значенням r відповідає m класів чисел за модулем m. 

Будь-яке число класу називається лишком за модулем m по відношен-

ню до всіх чисел цього ж класу. Лишок, одержаний при b = 0, дорівнює 

самому r і називається найменшим невід‘ємним лишком. 

Якщо наприклад взяти від кожного класу по одному лишку, одержимо 

повну систему лишків за модулем m. Як повну систему лишків використо-

вують найменші невід‘ємні — 0, 1, 2, …, m − 1. 

Цікавими є класи, для яких найбільший спільний подільник чисел кла-



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

136 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

су та модуля дорівнює одиниці. Якщо взяти від кожного такого числа по 

одному лишку, то одержуємо приведену систему лишків за модулем m. 

Звичайно приведену систему лишків виділяють з системи найменших не-

від‘ємних значень: 0, 1, 2, …, m − 1. 

Якщо порівняння проводиться за модулем простого числа р (тобто m є 

простим числом і a некратне р), то справедлива теорема Ферма: 

 a
p – 1

 ≅ 1 mod m. 

Першотвірний корінь q за модулем простого числа р визначається на-

ступним чином: 

 q
p − 1

 ≅ 1 mod m; 

 q
v
 ≠ 1 (mod p), 1 ≤ v ≤ p – 2. 

Із визначення першотвірного кореня виходить, що коли v пробігає чи-

сла 0, 1, 2, …, p − 1, то q
v
 перебігає приведену систему лишків за модулем 

p, тобто q
v
 ≅ 1, 2, …, p − 1 (mod p). 

Для чисел a взаємно простих з р вводиться поняття індексу, аналогіч-

ного поняттю логарифма; при цьому першотвірний корінь грає роль, ана-

логічну до основи логарифма. 

Якщо n ≅ q
v
 (mod p), v ≥ 0, (n, p) = 1, то v називається індексом числа n 

за модулем p при основі q та позначається символом v = indq n або просто 

v = ind n. 

Будь-яке число n, взаємно просте з р має індекс v серед чисел ряду 

0, 1, 2, …, p − 2. 

Існують таблиці першотвірних коренів для простих чисел ≤ 4057. 

Формування біфазних сигналів на основі індексних кодів здійснюється 

в два етапи. На першому етапі будується кодова послідовність за допомо-

гою таблиці індексів: 

 an = 1, якщо indq n парне, або 

 an = −1, якщо indq n непарне. 

Через aп позначається символ, який знаходиться на n-й позиції p-пози-

ційного коду, n = 0, 1, 2, …, p − 1. 

На другому етапі, шляхом циклічної перестановки коду, сформовано-

го на першому етапі, визначаються коди з найкращими кореляційними 

властивостями за мінімаксним критерієм в класі всіх кодів, які утворю-

ються циклічною перестановкою. 

Також індексні коди можна формувати ще двома способами: за допо-

могою регістрів зсуву з внутрішнім зворотнім зв‘язком (так як і M-по-

слідовності [3], але логічна функція зворотного зв‘язку повинна ще вклю-

чати і операцію множення за модулем два) і за допомогою регістрів зсуву 

із зовнішньою логікою. 

Автокореляційні функції даних сигналів представлені на рис. 1 (а) для 

p = 53 та на рис. 1 (б) для p = 353. 
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(а) 

 
(б) 

Рисунок 1. Автокореляційні функції даних сигналів: а — для p = 53, б — для p = 353. 

Висновки 

Виходячи з аналізу кореляційних функцій можна сказати, що індексні 

коди належать до класу мінімаксних послідовностей. Для великих значень 

р сформовані таким чином сигнали за мінімаксним критерієм є не гіршими 

від всіх відомих сигналів, що загалом дозволяє розширити загальний клас 

кодових послідовностей. Перевагою індексних кодів також є прості методи 

їх побудови. Максимальний рівень бічних викидів кореляційної функції 

обмеженої одним періодом послідовності не перевищує величини 
1

M
, де 

M — число символів в одному періоді послідовності. 
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Анотація 

Розглянуто основний спосіб формування фазоманіпульованих сигналів на основі 

індексних кодів, а також їх кореляційні властивості. В результаті дослідження було 

зроблено відповідні висновки щодо доцільності використання індексних кодів. 

Ключові слова: бічні пелюстки, широкосмугові сигнали, індексні коди, кореля-

ційна функція. 

Аннотация 

Рассмотрен основной способ формирования фазоманипулированных сигналов на 

основе индексных кодов, а также их корреляционные свойства. На основании прове-

денных исследований были сделаны соответствующие выводы о целесообразности ис-

пользования индексных кодов. 

Ключевые слова: боковые лепестки, широкополосные сигналы, индексные коды, 

корреляционная функция. 

Annotation 

The main way of generation of signals based on index codes and their correlation prop-

erties are examined. Relevant conclusions on the feasibility and features of using index codes 

were made on the basis of the research. 

Keywords: sidelobes, spread spectrum signals, index code, correlation function. 
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МАКРОСКОПІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ РАДІОКЕРУВАННЯ 

БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Сучасний етап розвитку авіації характеризується безперервним удо-

сконаленням техніки, ефективне використання якої без організації процесу 

керування не представляється можливим. Останні досягнення мікроелект-

роніки та технологій виробництва відкрили можливості створення та ефек-

тивного використання малогабаритних безпілотних літальних апаратів різ-

номанітного призначення [1, 2]. Виходячи із сучасних наукових концепцій 

процеси керування розгортаються у просторі і часі та безперервно 

пов‘язуються з перетворенням речовини, енергії та інформації. Таким чи-

ном, стає зрозумілою доцільність використання математичного апарату те-

орії інформації для аналізу як процесів керування у цілому, так і процесів 

радіокерування [3, 4, 5, 6]. 

З макроскопічної точки зору система радіокерування безпілотного лі-

тального апарата вирішує просторово-часову задачу доставки апарату з де-

якого об‘єму 0Q  в менший об‘єм ЦQ , необхідний для виконання поставле-

ної задачі. Для розкриття динаміки процесу радіокерування введемо у роз-

гляд поряд з об‘ємом 0Q  деякий поточний об‘єм Q , який зменшується в 

процесі наведення завдяки надходженню інформації  I I t  від керуючої 

частини системи. Якщо K  — константа швидкості зменшення Q , то мож-

на записати 

dQ
KQ

dI
  . (1) 

На підставі рівняння (1) знаходимо lnd Q KdI  . Оскільки ентропія 

lnH Q , то 

dH KdI  . (2) 

В процесі керування інформація подається по двох каналах — верти-

кальному   1 1I I t  та горизонтальному   2 2I I t . Оскільки 

 1 2,I I I I , то можна записати 

1 2
1 2

I I
dI dI dI

I I

    
    

    
. (3) 

Введемо у розгляд парціальні величини 1 1x I I   , 2 2x I I   . Тоді 

рівняння (3) приймає наступний вигляд: 

1 1 2 2dI x dI x dI  . (4) 
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Якщо збільшувати інформацію в каналах невеликими порціями, то 1x  

та 2x  можна вважати постійними величинами. Оскільки швидкість надхо-

дження керуючої інформації КC dI dt , 1 1C dI dt , 2 2C dI dt , то на пі-

дставі формул (2), (4) визначаємо 

 1 1 2 2

dH
K x C x C

dt
   . (5) 

Інтегрування рівняння (5) за початкових умов 0t  , 0 0lnH H Q   дає 

наступний результат: 

 0 1 1 2 2

0

t

H H K x C x C dt   . (6) 

В загальному випадку  1 1C C t ,  2 2C C t . Для подальшого аналізу 

скористуємося відомою методикою [7]. Якщо 1x  та 2x  — постійні величи-

ни, то після інтегрування рівняння (4) знаходимо  

1 1 2 2I x I x I  . (7) 

Тепер продиференціюємо рівняння (7) за умови, що 1x  та 2x  — змінні 

величини: 

   1 1 2 2 1 1 2 2dI I dx I dx x dI x dI    . (8) 

На підставі рівнянь (4), (8) визначаємо 

1 1 2 2 0I dx I dx  . (9) 

Таким чином, можна записати 

1
2 1

2

I
dx dx

I
  , (10) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (10) від 2ax  до 2bx , а праву від 1ax  

до 1bx , знаходимо 

1

1

1
2 2 1

2

b

a

x

b a

x

I
x x dx

I
   . (11) 

Рівняння (11) дає можливість встановити зв‘язок між парціальними 

величинами. Якщо об‘єм Q  поступово зменшується та асимптотично на-

ближається до свого потенційно можливого мінімального значення пQ , то 

можна записати 

 п

dQ
K Q Q

dI
   . (12) 

Введемо у розгляд різницю об‘ємів в пQ Q Q  . Тоді на підставі фор-

мули (12) визначаємо 

в
в

dQ
KQ

dI
  . (13) 

Якщо в вlnH Q , то на підставі рівняння (13) знаходимо 
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вdH KdI  . (14) 

Аналіз рівнянь (2), (14) показує, що всі попередні результати можна 

поширити на дану ситуацію, зробивши перехід від 0H  до в0H  та від H  до 

вH . Представляється можливим скористатися методом аналогій та перене-

сти результати, отримані в інших галузях знань, на задачі радіокерування. 

Цей висновок відноситься до формул (7 – 11) та рівняння (9), яке після 

процедури нормування відповідає рівнянню Гіббса-Дюгема [7]. Отримані 

результати дають можливість прогнозувати якісні характеристики процесу 

радіокерування рухомими об‘єктами. 
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Анотація 

На підставі макроскопічного підходу до аналізу процесу радіокерування розгля-

нуто залежності між ентропією об‘єкта керування та кількістю і швидкістю надхо-

дження керуючої інформації. Враховується інформаційна підтримка процесу керування 

по двох каналах. Проаналізована ситуація, яка враховує потенційні можливості керу-

вання. 

Ключові слова: керування, інформація, канали, парціальні величини. 

Аннотация 

На основе макроскопического подхода к анализу процесса радиоуправления рас-

смотрены зависимости между энтропией объекта управления, количеством и скоростью 

поступления управляющей информации. Учитывается информационная поддержка 

процесса управления по двум каналам. Проанализирована ситуация, которая учитывает 

потенциальные возможности управления. 

Ключевые слова: управление, информация, каналы, парциальные величины. 

Abstract 

The relationship between the control object entropy, quality and speed admission control 

information considered on the basis of the macroscopic approach to the analysis of radio con-

trol. The information support of control process the two channels accounted. The situation, 

that takes account the possibility potential for control is analyzed. 

Keywords: control, information, channels, partial quantities. 
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АНАЛІЗ ПРОЦЕДУРИ ХЕНДОВЕРУ У СУЧАСНИХ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З РАДІОЗВ’ЯЗКОМ 

Довгань Т. О., магістрант;  

Трапезон К. О., к. т. н, доцент; Гумен Т. Ф., ст. викл. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

На сьогодні в Україні мережні технології поступово переходять на ад-

ресацію пристроїв у форматі IPv6 [1]. При цьому у мобільних телекомуні-

каційних мережах впровадження адресації IPv6 значно уповільнюється на-

самперед завдяки наявності такого чинника, як затримка хендовера при 

переході мобільного вузла (Mobile Node, MN) від однієї підмережі до іншої 

(від однієї базової станції до іншої). Зазначимо, що хендовер (handover) у 

даному випадку означає, саме процедуру переходу абонента від однієї ба-

зової станції до іншої. І на цьому етапі без втрати встановленого з‘єднання, 

не відбувається передавання даних між абонентами і це є критичним, коли 

використовуються додатки, які потребують значної смуги пропускання і 

функціонування у режимі реального часу. В цій роботі ми розглянемо ос-

новні етапи процесу хендовера з метою напрацювання рекомендацій для 

скорочення цієї затримки задля досягнення підвищення якості функціону-

вання мобільних телекомунікаційних мереж з підтримкою IPv6. 

Хендовер відбувається при різкому погіршенні якості наданого секто-

ром сервісу, або при дуже великій відстані абонента від базової станції. Це 

класифікують, як ―вимушений‖ хендовер. У деяких випадках хендовер ви-

користовується для перерозподілу навантаження між сусідніми секторами. 

Якщо сектор, який обслуговує абонента, перевантажений трафіком, то мо-

більна станція може бути переключена на сусідній, менш завантажений се-

ктор з прийнятною якістю з‘єднання. 

Задля проведення аналізу процесу затримок через хендовер визначено 

в технології сучасних телекомунікаційних мереж Mobile IPv6 такі головні 

етапи (рис. 1): 

1. Етап Link layer handoff передавання, яке орієнтоване зазвичай на 

з‘єднання і залежить від структури доменів мережі. Тривалість цього про-

цесу може складати в діапазоні від 0 до декількох сотень мілісекунд [1]. 

2. Layer 3 movement detection — алгоритм, при якому мобільний вузол 

дізнається через повідомлення маршрутизатора про новий префікс, але за 

наявності канального рівня, він може активно залучати маршрутні префік-

си оголошення з подальшим передаванням обслуговування L2. Знайдено, 

що цей процес можна скоротити через жорстке долучення мобільного вуз-

ла MN до опорного маршрутизатора, який знаходиться на крайній точці 

області створеного з‘єднання. 

3. Duplicate address detection (DAD) Даний етап може призвести до си-
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туації, коли MN може перебувати у режимі відключення від мережі на пе-

ріод, коли унікальна адреса пристрою буде налаштовуватись. Щоб змен-

шити цю затримку, авторами пропонується до процесу передавання даних 

цю опцію в роботі маршрутизаторів деактивувати [6]. 

 
Рисунок 1. Базовий сценарій для переходу MN 

В якості зменшення часу хендоверу, окрім оптимізації етапів переходу 

мобільних вузлів (дививсь вище) пропонується як вихід, проведення опти-

мізації маршруту даних переходу абонента мережі з радіозв‘язком [2]. На 

підставі відкритих до розширення стандартів безпеки Інтернету, це гаран-

тує, що MN може використовувати свою домашню адресу для прив‘язки і 

доступу до служби, тільки якщо перебуває вдома і він підтримується до-

машнім агентом Home Agent (HA), розташованого в межах своєї домаш-

ньої мережі. 

Проте така процедура характеризується і рядом недоліків, які випли-

вають на процедуру повернення маршрутизатору: 

1. Поновлення залишаються уразливими до атак в межах доступу до 

вузла Correspondent Node (CN). 

2. Процедура передбачає одночасні передавання сигналу і тим самим 

додає значні затримки оновлення. 

3. Процедура оптимізації маршруту використовується також і для ви-

рішення топологічної залежності з точки зору продуктивності передачі. 

Механізм підтримки мобільного підключення ―Mobile IPv6‖ [3 – 6] 

повністю інтегрований в стек протоколу IPv6 і, отже, ―зрозумілий‖ абсо-

лютно всім вузлам, що працюють за протоколом IPv6. Також цей протокол 

може забезпечити передавання голосу в безпроводовій мережі для якої 

найголовнішим та важливим моментом є надійний зв‘язок а також дає змо-

гу уникнути збоїв при переході абонента до іншої мережі.  

З метою забезпечення якісного зв‘язку важливо мінімізувати затримки 

хендоверу. Для цього пропонується: жорстке долучення мобільного вузла 

MN до опорного маршрутизатора, який знаходиться на крайній точці обла-

сті створеного з‘єднання, деактивація опції DAD, а також проведення оп-

тимізації маршруту даних переходу абонента мережі з радіозв‘язком. 
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Анотація 

Визначено шляхи до зменшення часової затримки хендоверу при передаванні да-

них між абонентами, на етапах їх переходу від однієї базової станції до іншої без втра-

ти встановленого з‘єднання. Показано, що у такому випадку найбільш ефективним за-

собом підвищення якості функціонування мобільних телекомунікаційних мереж з підт-

римкою IPv6 є не лише алгоритми зменшення обов‘язкових часових етапів визначення 

адрес, перевірки з‘єднання, визначення префіксу мережі, але й проведення аналізу на 

предмет оптимізації маршруту передавання даних від абонента до станції, та між або-

нентами. 

Ключові слова: радіозв‘язок, базова станція, часова затримка, мобільний вузол, 

хендовер.  

Аннотация 

Определены пути уменьшения временной задержки хэндовера при передачи дан-

ных между абонентами на этапах их перехода от одной базовой станции к другой без 

потери установленного соединения. Показано, что в такой ситуации наиболее эффекти-

вным средством улучшения качества функционирования мобильных телекоммуника-

ционных сетей с поддержкой IPv6, есть не только алгоритмы уменьшения обязатель-

ных временных этапов по определению адреса, проверки соединения, определения 

префикса сети, но и проведение анализа касательно оптимизации маршрута передачи 

данных от абонента к станции и между абонентами. 

Ключевые слова: радиосвязь, базовая станция, временная задержка, мобильный 

узел, хэндовер. 

Abstract 

The ways of reduction of dwell of handover are certain at communications of data be-

tween subscribers on the stages of their transition from one base station to other without the 

loss of the set connection. It is shown that in such situation by the most effective means of 

improvement of quality of functioning of mobile systems with support of IPv6, there are not 

only algorithms of reduction of the obligatory temporal stages on determination of address, 

verification of connection, determination of prefix of network, but also realization of analysis 

concerning optimization of route of communication of data from a subscriber to the station 

and between subscribers. 

Keywords: radio communication, base station, dwell, mobile, handover. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ 

ЭМУЛЯЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СЕТЕЙ 

Земляной М. В.; Трапезон К. А., к.т.н., доц. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

В условиях постоянной динамики тенденций в сфере сетевых техноло-

гий проблематика испытания эксплуатационных характеристик телеком-

муникационных сетей имеет большое значение, поскольку новые сети 

должны соответствовать определенным нормам безопасности и отказо-

устойчивости. Использование программных платформ виртуальных реше-

ний для построения экспериментальных стендов представляет менее доро-

гостоящий и более целесообразный способ реализации макетов инфоком-

муникационных систем различной сложности. Примером одной из таких 

платформ является Graphical Network Simulator 3 (GNS3) [1], что позволяет 

реализовать проектирование виртуальных телекоммуникационных сетей 

путем эмуляции соответствующего оборудования различных производите-

лей: Cisco, Mikrotik, HP и других. Как правило, специалисты использовали 

это решение для тестирования различных сетей и улучшения навыков про-

ектирования, а иногда и подготовки к сертификационным экзаменам. Поз-

же компания Cisco выпустила аналогичную систему под названием Cisco 

VIRL — Virtual Internet Routing Lab (VIRL). А в 2014 году, проект Router 

Reflector Labs, как конкурирующее решение GNS3, выпустил новое поко-

ление программного обеспечения для организации виртуальных лаборато-

рий сетевого проектирования, которое называется Unified Networking Lab 

или UnetLab (UNL). UnetLab — это совершенно новый программно-

ориентированный комплекс, который позволяет создать испытательную 

или лабораторно-ориентированную инфокоммуникационную систему с 

различным уровнем архитектурной интеграции. Ключевой и отличитель-

ной особенностью данного комплекса является реализация поддержки 

многопользовательского режима виртуальных машин — multi-hypervisor. 

Использование данного подхода позволяет UNL отойти от концепции ис-

пользования нескольких виртуальных машин и создавать цифровые сете-

вые лаборатории на основе программных эмуляторов IOU/IOL, Dynamips и 

узлов QEMU объединяя всю необходимую информацию в виде одного 

файла на одной платформе.  

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа по 

ключевым особенностям трех наиболее распространенных программных 

платформ эмуляции телекоммуникационного оборудования — GNS3, Cis-

co VIRL и UnetLab.  

Поддержка последовательных интерфейсов (Serial). Платформа 

GNS3 имеет частичную поддержку последовательных интерфейсов, 
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UnetLab — полную. Это соответственно может гарантировать поддержку 

протоколов канального уровня. VIRL, в отличии от выше указанных си-

стем, не поддерживает интерфейсы типа Serial, но возможен вариант реа-

лизации поддержки в будущих релизах [2].  

Внеполосное управление. Все три программных решения поддержи-

вают удалѐнный доступ к интерфейсу командной строки эмулируемых 

устройств. Однако, в данном критерии UnetLab является фаворитом, по-

скольку его отличительная особенность состоит в том, что в отличии от 

GNS3 и VIRL, локальный запуск с сервера или устройства на котором за-

пущен UNL является необязательным параметром. К эмулируемым 

устройствам можно подключаться через удалѐнные сети, по средствам 

клиентов для организации удалѐнного доступа — Putty, SecureCRT. 

Предварительная загрузка конфигураций. VIRL обеспечивает пол-

ную поддержку данной характеристики за счѐт интегрированной функции 

AutoNetKit. UnetLab поддерживает данный функционал частично. Предва-

рительная установка файлов конфигурации возможна лишь для устройств, 

которые используют образы IOU/IOL — межсетевых операционных си-

стем на базе Unix или Linux. В GNS3 данный функционал полностью от-

сутствует. 

Поддержка многопользовательского режима (Multi User). В 

UnetLab реализована поддержка многопользовательского режима. В гра-

ницах одной платформы, авторизированные пользователи могут создавать 

свои собственные цифровые лабораторные стенды независимо друг от 

друга и проводить их запуск. Кроме того, нововведение обеспечивает под-

держку технологий совместной работы и предоставляет возможность сов-

местно работать с общим стендом и при этом запускать узлы общего стен-

да также независимо друг от друга. Подобный функционал в GNS3 и в 

Cisco VIRL не поддерживается. 

Легитимность использования. Легальность использования каждого 

программного обеспечения регламентируется согласно условиям лицензи-

рования. Платформы UNL и GNS3 не требуют лицензии. Cisco VIRL тре-

бует оформления специально оплачиваемой годовой подписки. В связи с 

этим, эксплуатация UnetLab и GNS3 предполагает неофициальное исполь-

зование межсетевых операционных систем различных производителей, 

например Cisco IOS, поскольку это является прямым нарушением условий 

использования данной ОС. 

На рисунке 1 показан пример модели телекоммуникационной системы 

в среде UnetLab. Рациональность использования UNL достигается за счѐт 

постоянных нововведений и улучшений функциональных и эксплуатаци-

онных характеристик, в сравнении с другими аналогичными программны-

ми средствами. 
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Таким обра-

зом, по результа-

там проведенного 

анализа можно 

отметить, что 

платформа UNL 

по ключевым осо-

бенностям — под-

держка последо-

вательных интер-

фейсов; внеполос-

ное управление 

ресурсами; под-

держка режима 

Multi User является наиболее приемлемой для разработчиков и тестиров-

щиков телекоммуникационного оборудования разных вендоров. 
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Анотація 

Визначено особливості та показано порівняння систем імітаційного моделювання 
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ма. 

Аннотация 

Определены особенности и показано сравнение систем имитационного моделиро-

вания телекоммуникационных сетей, на основе которых у разработчиков появляется 

возможность провести полный цикл эмуляции сети прототипа для создания испыта-

тельной или лабораторно-ориентированной инфокоммуникационной системы с различ-

ным уровнем архитектурной интегрированности. 

Ключевые слова: эмуляция, телекоммуникационная сеть, вендор, UnetLab, плат-

форма. 

Abstract 

Defined the features and comparison of systems simulation of telecommunications net-

works are shown, by which the developers have an opportunity to carrying out a full cycle of 

the networks prototype emulation for creating laboratory-oriented or testing infocommunica-

tion systems with a different integration level of architecture.  

Keywords: emulation, telecommunication networks, vendor, UnetLab, platform. 

Рисунок 1. Модель инфокоммуникационной 

системы в среде UnetLab 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВХІДНОГО БІТОВОГО ПОТОКУ 

ДЛЯ ОЦІНКИ БІТОВИХ ПОМИЛОК В ДИСКРЕТНИХ КАНАЛАХ 

ЗВ’ЯЗКУ 

Кичак В. М., д.т. н, професор; Тромсюк В. Д., аспірант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Вступ 

Якість дискретного каналу визначається швидкістю передачі даних і 

характеристиками помилок в каналі. Основною характеристикою помилок 

в дискретних каналах є коефіцієнт бітових помилок (Bit Error Ratio або 

BER), який виражає відносну частоту появи помилково прийнятих біт дис-

кретного повідомлення [1, 2]. 

Оскільки поява помилок має випадковий характер, їх статистичні ха-

рактеристики можуть бути знайдені з достатнім рівнем вірогідності тільки 

по результатам тривалих вимірювань. На практиці часто необхідно щоб 

визначення характеристики помилок при введенні в експлуатацію і при те-

хнічному обслуговуванні обладнання зв‘язку здійснювалося на достатніх 

інтервалах часу вимірювання. Виходячи із цього, в рекомендаціях ITU 

G.821 [3] і G.826 [4] була запропонована однозначна обробка демодульо-

ваної бітової послідовності. Для забезпечення нормальної роботи при-

строю контролю параметрів бітових помилок (ПКПБП) необхідно узгодити 

його із виходом демодулятора дискретних сигналів. 

Формування вхідного бітового потоку 

Довгі пакети бітових помилок на виходах демодуляторів дискретних 

сигналів мають складну структуру, яка залежить від використаного типу 

канального коду [1]. Вставки/випадання бітів в загальному випадку приз-

водить не тільки до появи зсувів демодульованої послідовності, але й до 

утворення довгого пакету адитивних помилок, які додатково спотворюють 

вихідний бітовий потік каналу. Зважаючи на це, при підключенні ПКПБП 

до дискретного каналу для оцінки параметрів його бітових помилок необ-

хідно розмістити на вході пристрою додатковий блок для формування бі-

тового потоку (ФБП). Входи цього блоку будуть з‘єднані з виходами фор-

мувача (Ф) і блоком фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) демо-

дулятора (рис. 1).  

Формувач бітового потоку призначений для усунення додаткових ади-

тивних помилок, які спотворюють бітовий потік в складі демодульованої 

бітової послідовності. Ці спотворення обумовлені (d,k)-обмеженнями су-

часних канальних кодів (КК) і зазвичай утворюються декодером канально-

го коду (ДКК). В більшості випадків вони мають детермінований характер 

і утворюються у відповідності із алгоритмом декодування канального ко-

ду. При цьому вони можуть бути усунені тільки спеціальними алгоритма-
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ми ФБП, який є узгоджуючим блоком для ПКПБП. 

 
Рисунок 1. Схема підключення ПКПБП 

Якщо такий спеціалізований блок, як ФБП буде відсутнім, то врахо-

вуючи те, що моделювання каналу буде здійснюватися спрощеною ета-

лонною тестовою М-послідовністю, то виникає можливість обмежитися її 

передачею на найпростішому фазоманіпульованому канальному коді 

(двійковому коді), але із збереженням тактової частоти досліджуваного ка-

налу. Декодер такого коду не буде викликати приведених вище додаткових 

детермінованих спотворень, які будуть викликатися через вставки і випа-

дання біт в демодульованій послідовності. В такому випадку додатковий 

блок ФБП не потрібен. При цьому в якості досліджуваного бітового потоку 

може бути використана демодульована послідовність. Така заміна довіль-

ного канального коду на найпростіший приведе до зменшення пропускної 

здатності каналу, але на практиці не буде впливати на значення обрахова-

них в ПКПБП. 

ПКПБП може бути реалізований на сучасних ПЛІС (програмованих 

логічних інтегральних схемах). Найбільш підходящими для таких цілей є: 

Atmel, Altera, Xilinx Virtex, Xilinx Virtex-II – Xilinx Virtex-VII, PAIS, Statix 

та багато інших. Характеристики FPGA (Field Programmable Gate Array) є у 

вільному доступі. Базова комірка FPGA ПЛІС Xilinx Virtex-II представля-

ється, як конфігурований логічний блок LCB (Configurable Logic Block), 

який складається із 4 логічних слайсів (slice). Кожний слайс містить в сво-

єму складі 2 тригера і 2 логічних блоки табличного типу (LTU, Look-Up 

Table) на 4 виводи. Табличний блок являє собою блок перепрограмованої 

пам‘яті, в якій можуть зберігатися логічні функції від 4-х аргументів. 

Пристрої синтезовані на основі приведеної вище схеми (рис. 1) на ти-

пових функціональних вузлах можуть бути реалізовані на серійних мікро-

схемах, що дозволяє контролювати параметри бітових помилок в реально-

му масштабі часу, при тактовій частоті даного варіанта пристрою, який 

всього в два рази перевищує тактову частоту передачі вихідної бітової по-

слідовності досліджуваного дискретного каналу. При реалізації таких при-

строїв бажано використовувати ПЛІС або спеціалізованих ВІС, виконаних 

на замовлення. В пристроях відсутнє жорстке обмеження на максимальні 
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розміри виявлених бітових помилок. 

Висновки 

Запропонована схема під‘єднання пристрою контролю параметрів бі-

тових помилок, що дозволяє запобігти утворенню довгого пакету адитив-

них помилок, які додатково спотворюють вихідний бітовий потік дискрет-

ного каналу. 

Запропоновані умови використання блока формування бітового пото-

ку, який використовується для узгодження виходу демодулятора і входу 

пристрою контролю параметрів бітових помилок. 

Запропоновані можливі варіанти реалізації пристрою контролю пара-

метрів бітових помилок для побудови запропонованої схеми. 
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Анотація 

Представлена схема підключення ПКПБП до демодулятора, яка дозволяє запобіг-

ти утворенню довгого пакету адитивних помилок, які додатково спотворюють вихідний 

бітовий потік дискретного каналу. 

Ключові слова: ПКПБП, ФБП, ПЛІС, бітова помилка, бітовий потік. 

Аннотация 

Представлена схема подключения УКПБО (устройства контроля параметров би-

товых ошибок) к демодулятору, которая позволяет предотвратить образованию длин-

ного пакета аддитивных ошибок, которые дополнительно искажают исходный битовый 

поток дискретного канала. 

Ключевые слова: УКПБО, ФБП, ПЛИС, битовая ошибка, битовый поток. 

Abstract 

The scheme DCPBE (device control parameters of bit errors) connection to the demodu-

lator which prevents the formation of long additive package mistakes that further distort the 

output bit stream discrete channel. 

Keywords: DCPBE, FBT, FPGA, bit errors, bit stream. 
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СПОСІБ ВИДІЛЯННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАНАЛІВ 

ІЗ БАГАТОКАНАЛЬНОГО СИГНАЛУ 

Коцержинський Б. О., д. т. н., проф. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Використання ПЛІС, які поєднують програмні і апаратні властивості 

мікросхем, відкривають нові можливості побудови радіосистем. Розгляну-

тий приклад виділяння сигналів каналів із багатоканального сигналу, коли 

потрібна апаратна та програмна обробки сигналів [1]. 

Широкосмуговий аналоговий сигнал після дискретизації перетворю-

ється у дискретний частотний спектр застосуванням прямого дискретного 

перетворення Фур‘є. Ство-

рюється одновимірний ма-

сив частотних складових, у 

якому кожному каналу від-

повідає певна область скла-

дових, які через мультиплек-

сор вибираються відповід-

ним каналом. Отриманий 

каналом вектор частот пере-

творюється у сигнал по зво-

ротному дискретному пере-

творенню Фур‘є (рис. 1). 

Симуляція способу виконана у середовищі MATLAB для вхідного си-

гналу — суми трьох гармонічних складових (умовні частоти 5, 10, 15) (рис. 

2). Частота дискретизації 100, 1024 відліки. Пряме дискретне перетворення 

Фур‘є створює масив 1024 частотних складових. 

 
Рисунок 2. Вхідний сигнал 

Для вилучення певної частотної складової (певного частотного кана-

 
Рисунок 1. Структурна схема виділяння інформа-

ційних каналів із багатоканального сигналу 
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лу) використовується вибірка відповідних частотних складових. Для функ-

ції y = fft(x, 1024) частота f і порядковий номер k складової зв‘язані таким 

відношенням f = (k − 1) ⋅ fs / N, де fs — частота дискретизації, N —кількість 

вибірок для дискретного  перетворення Фур‘є (1024). Номер частотної 

складової k = f ⋅ N / fs + 1. Для частоти 5 k = 52 – 53, вектори  

0 – 78 і 956 – 1024. Для частоти 10 k = 102 – 103, вектори 79 – 128 і  

896 – 955. Для частоти 15 k = 154 – 155, вектори 129 – 180 і 844 – 895 (вка-

зані індекси складових у масиві спектральних частот). Результати вилу-

чення сигналів каналів після використання  зворотного перетворення 

Фур‘є представлені на рис. 3 – 5. 

  
Рисунок 3. Вихідний сигнал  

1-ого каналу (f = 5) 

Рисунок 4. Вихідний сигнал  

2-ого каналу (f = 10) 

 
Рисунок 5. Вихідний сигнал 3-ого каналу (f = 15) 

Якість відтворення залежить від вибору частотних складових для зво-

ротного перетворення Фур‘є. Наприклад, якщо для другого каналу (f = 10) 

задіяти меншу кількість: 92 – 122 і 901 – 931, то вихідний сигнал має пере-

хідну область (рис. 6). У другому каналі запущений амплітудно-

модульований сигнал (рис. 7), спектр вхідного сигналу на рис. 8. 
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Рисунок 6. Вихідний сигнал  

2-ого каналу (f = 10) 

Рисунок 7. Вихідний АМ сигнал  

2-ого каналу (f = 10) 

 
Рисунок 8.Частотний спектр вхідного сигналу 
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Анотація 

Представлені результати виділяння інформаційних каналів із багатоканального 

широкосмугового сигналу на основі дискретних перетворень Фур‘є. Запропонований 

спосіб перевірено у середовищі MATLAB. 

Ключові слова: багатоканальний сигнал, перетворення Фур‘є. 

Аннотация 

Представлены результаты выделения информационных каналов из много-

канального широкополосного сигнала на основе дискретных преобразований Фурье. 

Предложенный способ проверен в среде MATLAB. 

Ключевые слова: многоканальный сигнал, преобразования Фурье. 

Abstract 

The informative channels extraction out off a multichannel wideband signal using the 

discrete Fourier transformations is presented. The proposed way is tested in the MATLAB 

environment. 

Keywords: multichannel wideband signal, Fourier transformations. 
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИИ В СИСТЕМЕ GPS 

Трапезон К. А., к. т. н, доц.; Литош В. Н., магистрант; 

 Гумен Т. Ф., ст. преп. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

В наиболее популярной на сегодня навигационной системе GPS оцен-

ка точности определения координат объектов основывается на использо-

вании статистической теории решений, поскольку два основных парамет-

ра, от которых зависит точность, изменяются во времени.  

Найдено, что точность определения местоположения зависит от сово-

купности действующих на систему навигации ошибок и взаимного геомет-

рического положения спутников и приемника и задается произведением 

двух параметров — эквивалентной погрешности измерения дальности 

абонентом (User Equivalent Range Error, UERE) и показателя снижения 

точности, обусловленного геометрическими факторами (Geometrical Dilu-

tion Of Precision, GDOP): 

 T = UERE × GDOP. 

Следует отметить, что UERE определяет величину погрешности изме-

ряемой приемником дальности до каждого спутника. 

На основе проведенных измерений найдено, что значение погрешно-

сти измерения дальности напрямую зависит от: 

– особенностей распространения радиоволн в тропосфере и ионосфе-

ре; 

– неточности эфемеридной информации; 

– нестабильности частоты спутникового опорного генератора; 

– влияния помех, внутренних шумов приемника. 

Эта погрешность распределяется случайным образом и может быть с 

определенной долей вероятности представлена гауссовским распределени-

ем вероятности. 

Математически UERE выражается как корень квадратный из суммы 

квадратов всех действующих на систему ошибок. Мгновенная погреш-

ность для каждого спутника будет разной и зависит главным образом от 

угла возвышения спутника на момент измерения, а также от актуальности 

навигационных корректирующих данных, переданных спутнику сегментом 

управления [1]. 

Анализ GDOP показал, что этот коэффициент принимает наименьшее 

значение при оптимальном выборе созвездия навигационных спутников 

(рис. 1). Такому алгоритму выбора для получения максимальной точности 

определения координат удовлетворяет расположение, при котором один из 
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спутников находится в зените, а три других располагаются как можно 

ближе к горизонту, образуя равносторонний треугольник [2]. 

 
Рисунок 1. Оптимальное расположение спутников  

для получения высшей точности определения координат 

На практике используется ряд коэффициентов DOP, которые являются 

подклассом GDOP и имеющие особое физическое значение для координат 

местоположения. К ним относят: показатель снижения точности определе-

ния местоположения в пространстве (Position Dilution Of Precision, PDOP), 

в горизонтальной (Horizontal Dilution Of Precision, HDOP) и вертикальной 

плоскости (Vertical Dilution Of Precision, VDOP), а также показатель сни-

жения точности, обусловленной нестабильностью временной шкалы (Time 

Dilution Of Precision, TDOP). Эти параметры связаны соотношениями: 

 GDOP
2
 = PDOP

2
 + TDOP

2
,  

 PDOP
2
 = HDOP

2
 + VDOP

2
. 

Так как приемник может отслеживать только сигналы спутников, на-

ходящиеся над уровнем горизонта, VDOP всегда больше, чем НDОР, и 

точность вертикальной составляющей меньше, чем горизонтальной. VDОР 

может быть улучшен с помощью применения вспомогательных средств, 

например, так называемых псевдоспутников, которые располагаются на 

Земле и передают аналогичные спутниковым сигналы. 

Найдено по результатам проведенных измерений, что геометрический 

показатель снижения точности зависит от количества рабочих спутников. 
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Из 24 спутников в любое время в зоне видимости пользователя находятся 

от 5 до 11 спутников (при условии, что здания или особенности местности 

не закрывают их). Если видны восемь спутников, то GDOP обычно не пре-

вышает трех. Однако при рабочем созвездии из 24 спутников, если из зоны 

видимости уходят несколько спутников, GDOP существенно ухудшается. 

В итоге, в системе GPS при штатном состоянии спутниковой группи-

ровки показатель снижения точности PDOP не должен превышать шести в 

99,9 % случаев, в любой точке земного шара, в любое время. Данные о ве-

личине PDOP могут быть определены без выполнения измерений место-

положения, когда известны приблизительные координаты приемника. 

Программное обеспечение навигационных приемников, как правило, мо-

жет предсказывать геометрию движения спутников в таких ситуациях [1]. 
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Анотація 

Наведено математичні особливості розрахунку точності вимірювання координат 

об‘єкту у випадку використання навігаційної системи GPS. Визначено параметри та 

фактори, які дозволяють провести корегування отриманих координат програмними за-

собами. Знайдено оптимальну кількість супутників, які необхідно захопити приймачу 

за для досягнення потрібної точності визначення координат об'єкту. Отримані рекоме-

ндації для розробки у майбутньому алгоритму коректної роботи навігаційної системи 

GPS. 

Ключові слова: навігація, точність, розташування, супутник, приймач.  

Аннотация 

Показаны математические особенности расчета точности измерения координат 

объекта при использовании навигационной системы GPS. Определены параметры и 

факторы, которые позволяют провести коррекцию полученных координат программ-

ным способом. Найдено оптимальное число спутников, которые необходимо захватить 

приемников для достижения требуемой точности определения координат объекта. По-

лучены предпосылки для разработки в будущем алгоритма корректной работы навига-

ционной системы GPS. 

Ключевые слова: навигация, точность, местоположение, спутник, приемник. 

Abstract 

The mathematical features of calculation of exactness of measuring of coordinates of 

object are shown at the use of navigation system GPS. Parameters and factors that allow to 

conduct the correction of the got coordinates a programmatic method are certain. The optimal 

number of companions that must be taken receivers for the achievement of the required ex-

actness of determination of coordinates of object is found. Pre-conditions are got for devel-

opment in the future of algorithm of correct work of navigation system GPS. 

Keywords: navigation, exactness, location, satellite, receiver. 
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ДЕМОДУЛЯЦІЯ СИГНАЛІВ В СИСТЕМАХ СТАНДАРТУ TETRA 

ЗАСТОСОВУЮЧИ ВЕЙВЛЕТ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
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Сучасний цифровий стандарт TETRA, розроблений на основі техноло-

гії GSM і орієнтований на створення систем зв'язку, що ефективно і еконо-

мічно вирішують завдання гнучкої комунікації між різними групами кори-

стувачів із забезпеченням багаторівневої пріоритетності викликів а також 

захищеності інформації є основним стандартом для систем професійного 

транкінгового радіотелефонного зв'язку. 

Разом з тим, в сучасних радіосистеми передачі інформації велику ува-

гу приділяють демодуляторам, оскільки, в основному, саме вони визнача-

ють стійкість передачі інформації. Притаманні стандарту стандарті спеціа-

льні види модуляції, що відрізняються від аналогових видів [1], такі як 

Ҕ / 4 DQPSK; 16 QAM; 64 QAM дозволяють формувати компактний спектр 

радіосигналу з малим рівнем «позасмугових» випромінювань при високій 

швидкості передачі інформації і прийнятною завадостійкістю. Крім того, 

прийом цього сигналу може здійснюватися на різноманітні типи демодуля-

торів від найпростішого частотного дискримінатора до когерентних демо-

дуляторів, що важливо при побудові радіоприймальних пристроїв різного 

класу. 

Використання більш інформативного перетворення, порівняно із кла-

сичним Фур‘є, дозволяє покращити характеристики пристрою виділення 

інформації (декодера), та завадостійкість системи в цілому. Так, застосо-

вуючи вейвлет перетворення для більш ніж одного інформативного симво-

лу, стає можливим аналіз міжсимвольних переходів та їх взаємний вплив 

[2]. Для проведення зазначеного перетворення необхідно аби частота дис-

кретизації була значно більшою подвійної частоти смуги пропускання ка-

налу, тобто: 

 

 
2 ,

2
s c

f
f f

 
  

 
 (1) 

де:  sf  — частота дискретизації; 

cf  — несуча частота; 

f  — ширина смуги пропускання каналу. 

Формула (1) дозволяє забезпечити необхідну кількість відліків для 

аналізу (розрізнення) вейвлет поверхонь [2]. Також слід врахувати, що ма-

ксимальна тактова частота сигналів, з якими можуть працювати демодуля-

тори, реалізовані з використанням цифрових сигнальних процесорів зага-

льного призначення не перевищує сотень кГц. Максимальна тактова часто-
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та сигналів для демодуляторів, реалізованих з використанням ПЛІС стано-

вить десятки МГц. 

Застосування на приймальній стороні когерентного демодулятора при 

аналогово-цифровому перетворенні сигналу на проміжній частоті дозволяє 

виконати умову (1) із зазначеною до неї приміткою. 

Аналіз квадратурної складової для 3-х символів наведено на рис. 1. 

Використання коефіцієнтів взаємного впливу на поверхні вейвлет пе-

ретворення (верхня частина) рис. 1 b) дозволяє більш точно проводити де-

тектування прийнятих сигналів. Збільшуючи кількість символів при перет-

воренні, стає можливим аналіз не лише міжсимвольних переходів, а й між-

символьного впливу.  

Проведення такого аналізу можливе для різної кількості символів, у 

випадку зображеному на рис. 1 це 3 символи.  

Беручи до уваги вимоги до стандарту TETRA [1], а саме: 

– 25 кГц ширина одного каналу; 

– 56,67 мс довжина одного кадру (4 слоти); 

– Діапазон частот 150 – 900 МГц; 

– Тип модуляції Ҕ / 4 DQPSK. 

Проведено порівняльний аналіз когерентних демодуляторів при ана-

лого-цифровому перетворенні сигналу на проміжній частоті використову-

ючи сімейство біортогональних вейвлетів. Розклад DWT (discrete wavelet 

transform – дискретне вейвлет перетворення) проводився для послідовності 

із двох символів. Для винесення рішення використано кореляійні відгуки 

зразкових поверхонь із зашумленими. Графіки приведено на рис. 2. 

 
Рисунок 1. Аналіз квадратурної компоненти сигналу на проміжній частоті  

a) — Квадратурна компонента, b) — Поверхня вейвлет перетворення 
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Графіки засвідчують підвищення завадостійкості системи за рахунок 

зменшення дисперсії символів на виході системи. У відношенні решти 

квадратурних типів модуляції стандарту TETRA аналіз змінюється відпо-

відно до точок сузір‘я (різновиди QAM модуляцій). 
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Анотація 

У статті запропоновано та розглянуто переваги використання вейвлет перетворен-

ня в системах професійного транкінгового радіотелефонного зв'язку стандарту TETRA. 

Показано переваги модифікованого pi/4DQPSK демодулятора порівняно із класичним. 
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Аннотация 

В статье предложено использования вейвлет преобразования в системах профес-

сионального транкинговой радиотелефонной связи стандарта TETRA. Показаны преи-

мущества модифицированного pi / 4DQPSK демодулятора по сравнению с классичес-

ким. 

Ключевые слова: TETRA, квадратурный демодулятор, DWT. 

Abstract  

The wavelet transform applying to professional trunking radio communication systems 

based on TETRA standard is proposed and discussed in the article. Also showen the 

advantages of modified pi / 4DQPSK demodulator compared to classic. 

Keywords: TETRA, quadrature demodulator, DWT. 

 
Рисунок 2. Графік залежності дисперсії точок сузір‘я (Ҕ / 4 DQPSK) сигналу від рівня 

сигнал/шум на вході 
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ОЦІНКА РІВНЯ ВІДБИТОГО РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ  

НА ФОНІ МОРСЬКОГО КЛАТЕРА ПРИ РІЗНИХ 
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Відбитий сигнал від елементів поверхні моря (клатер) затрудняє розпі-

знавання сигналів відбитих від цілей (кораблі, ракети та ін.). На відміну від 

відношення сигнал/шум (SNR), відношення сигнал/клатер (SCR) не пок-

ращується при  збільшенні потужності передавача. При наявності клатера 

SCR визначається відношенням ефективної площі розсіювання цілі до 

ефективної опромінюваної площі підстилаючої поверхні [1]. Зосереджені 

цілі можуть бути виявлені тільки при досить високому відношенні сиг-

нал/клатер. Деякий поверхневий клатер, наприклад бурхливе море, може 

призвести до утворення короткочасних потужних завад, які в свою чергу 

можуть викликати помилкову тривогу або пропуск невеликої цілі. При ви-

соких вхідних потужностях приймачі радарів попадають в насичення, що 

призводить до зменшення коефіцієнта підсилення і відповідно неможливо-

сті прийому слабких сигналів від дальніх або невеликих цілей. Тому, у ба-

гатьох випадках саме клатер стає обмежуючим фактором дальності вияв-

лення цілі. 

Актуальною задачею являється розрахунок потужності прийнятого 

клатера або ж відношення сигнал/клатер, що необхідно для аналізу дина-

мічного діапазону приймача радіолокаційної системи та забезпечення за-

даних характеристик виявлення. 

Розрахунок SCR ведеться окремо для клатера по головному променю 

ДН і для клатера по бічних пелюстках. Для знаходження клатера по голов-

ному променю необхідно виконати геометричні побудови, за якими визна-

чається повна площа підстилаючої поверхні ΔS, на яку проектується голо-

вний промінь ДН (Рис. 1а). Якщо припустити, що поперечні розміри S

досить малі в порівнянні з дальністю до цілі, що справедливо для вузьких 

ДН, то потужність від окремих відбиваючих ділянок можна вважати одна-

ковою по всій площі ΔS. Заштрихована область, це площа поверхні, від 

якої клатер потрапляє в одну зону дальності. Вона має приблизно прямо-

кутну форму, а її ширина визначається проекцією роздільної здатності ра-

діолокатора (d) на поверхню, а отже є фактичною відбиваючою площею 

Δssea [2]: 

 Δssea = ΔS · d. 
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Рисунок 1. Геометрія клатера:  

а — по головному променю, б — по бічних пелюстках. 

При малих кутах ковзання (θg < 10°) через те, що ширина головного 

променя ДН (θBaz ≈ 5°) наближається до кута спостереження, освітлювана 

площа моря має сильно витягнуту форму. У граничному випадку її дальній 

край буде визначатися радіогоризонтом. Тому необхідно враховувати не-

однорідність потужності відбиттів від окремих відбиваючих ділянок освіт-

люваної поверхні. З рівняння дальності можна отримати ефективну освіт-

лювану площу моря (ΔSeff), яка розташована на такій же відстані як і ціль, і 

виробляє таку ж потужність перешкоди, що і реальна освітлювана поверх-

ня. Звідки отримуємо: 

 Δssea = ΔSeff · d. 

Щодо відбиттів по лінії висоти, то вони формуються завдяки бічним 

пелюсткам ДН, що розміщені під кутом приблизно 90° відносно поверхні. 

Зазвичай їх рівень знаходиться в районі Gsl = −20 …−25 dB [3]. 

Наявні в літературі дані про коефіцієнт розсіювання поверхні [4] гово-

рять про сильне ―дзеркальне‖ відбиття від морської поверхні в області но-

рмального падіння. При падінні зондуючого сигналу на поверхню під ку-

том ϕg = 90° відбиваюча площа має форму кола з центром, що знаходиться 

вертикально під антеною (Рис. 1б). ЕПР відбиваючої поверхні моря ΔSAL  

буде визначатися за формулою [5]: 

    2 0dBm 10 log dBAL sea lS s         

Нехай ціль з ЕПР 
2dBmt     і відбиваюча поверхня з ЕПР 

2dBmALS     розташовані на відстанях Rt і Ha відповідно. Це найкоротша 

відстань від радара до поверхні, тому втрати на поширення мінімальні і 

потужність прийнятих завад максимальна. Тоді SCR розраховується за та-

кою формулою: 
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Значення розрахованих відношень SCR приведені в табл. 1. 

Таблиця 1. Значення  2

0 dBclsq . 

 Для завад по головному променю Для завад по лінії висоти 

ϕg λ = 3 см λ = 2 см λ = 3 см λ = 2 см 

5 −27,6 −25 −53,4 −55,8 

7,5 −28 −23,8 −48,1 −50,6 

10 −27,3 −22,4 −44,5 −46,9 

Отримані результати розрахунку потужності відбиттів від поверхні 

моря при різних кутах падіння та довжинах хвиль дозволяють оцінити не-

обхідний динамічний діапазон приймача, значення якого має бути більше 

максимального по модулю відношення сигнал/клатер. Отож для забезпе-

чення лінійності тракту необхідний АЦП розрядністю не менше 10 біт із 

відповідним динамдіапазоном 60дБ. Також можливий розв‘язок оберненої 

задачі розрахунку максимальної дальності виявлення цілі із заданою ЕПР 

та імовірністю правильного виявлення. 
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для завад по головному променю та лінії висоти. Отримані результати використані для 

вибору динамічного діапазону АЦП приймача РЛС. 

Ключові слова: динамічний діапазон, РЛС, морський клатер. 

Аннотация 

Проанализированы методы оценки ЭПР отражающей поверхности моря для раз-

личных углов падения и длин волн. На их основе проведены расчеты отношение сиг-

нал/клаттер для помех по главному лучу и линии высоты. Полученные результаты ис-

пользованы для выбора динамического диапазона АЦП приемника РЛС. 

Ключевые слова: динамический диапазон, РЛС, морской клатер. 

Abstract 

Was analized radar cross-section of the sea surface at different angles of incidence and 

wavelengths.On the basis of this modeling were obtained calculations of the signal to clutter 

ratio of  the main beam and the altitude line of the radar. The results used to select the dynam-

ic range of the radar receiver ADC. 

Keywords: dynamic range, radar, sea clutter. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ БЕЗПОШУКОВОГО ЦИФРОВОГО МЕТОДУ 

КОРЕЛЯЦІЙНО-ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕЛЕНГУВАННЯ 

З ПОДВІЙНИМ КОРЕЛЯЦІЙНИМ ОБРОБЛЕННЯМ ТА 

ВИБІРКОВОЮ МОДЕЛЛЮ ЧАСТОТНОГО ЗСУВУ  

Ципоренко В. В., к. т. н., доцент 

Житомирський державний технологічний університет, 

м. Житомир, Україна 

Перспективним напрямком реалізації радіопеленгування в умовах 

складної електромагнітної обстановки (ЕМО) є використання цифрових 

кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів, в тому числі без-

пошукових, які забезпечують стійкість до завад викликаних багато-

променевим прийманням, високу чутливість та точність. Ефективність за-

собів пеленгування суттєво залежить від співвідношення їх параметрів, в 

першу чергу, швидкодії, точності, завадостійкості та апаратурних витрат 

(вартості). Тому дослідження та оптимізація цифрових кореляційно-

інтерферометричних радіопеленгаторів та забезпечення можливості їх ада-

птації до умов складної ЕМО є актуальною науковою задачею [1, 2]. 

У роботі [3] запропоновано безпошуковий цифровий метод спектра-

льного кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним 

кореляційним обробленням. Він забезпечує можливість оцінки пеленгу за 

допомогою одноканального корелятора за час одного циклу кореляційного 

аналізу з використанням антенної бази набагато більшої за довжину хвилі, 

що забезпечує суттєве підвищення точності пеленгування. 

Виконано оптимізацію безпошукового цифрового методу спектраль-

ного кореляційно-інтерферометричного радіопеленгування з подвійним 

кореляційним обробленням за точністю [3] для наступних початкових 

умов. В горизонтальній площині з випадкового невідомого напрямку   

приймається неперервне випадкове стаціонарне гаусове радіовипроміню-

вання  S t  точкового джерела радіовипромінювання (ДРВ) з рівномірним 

енергетичним спектром двоелементною антенною решіткою (АР) радіопе-

ленгатора. Елементи АР рознесені у просторі на величину d  антенної бази 

і підключені до двох відповідних ідентичних радіоканалів пеленгатора, що 

мають власні адитивні гаусові стаціонарні шуми  1n t  і  2n t . 

Як показник точності пеленгування доцільно використовувати диспе-

рсію 
2
  похибки оцінки напрямку на ДРВ, яка визначається для досліджу-

ваного методу пеленгування згідно з рівнянням [1, 4]: 
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де вхq  — відношення сигнал/шум на вході пеленгаційних каналів АР; 

а  — ширина смуги аналізу при подвійному кореляційному оброб-

ленні; 

wK  — коефіцієнт шуму вагової функції «вікна» цифрового спектраль-

ного аналізу. 

З урахуванням (1) загальні умови оптимізації алгоритму визначимо 

наступним чином: 

 
2 min  . (2) 

З урахуванням (1) і (2) визначено вид цільової функції  1 ЗСF 
 і кри-

терій оптимальності для вибіркової моделі частотного зсуву наступним 

чином: 

     2
1 ЗС ЗС ЗС maxSF        . (3) 

Розв‘язком рівняння (3) є оптимальні значення ЗС. 1opt  перетворюва-

льного частотного зсуву, тобто: 

   ЗС. 1 1 ЗСargmaxopt F   . (4) 

Оптимальне значення . 1ЗС opt  з (4) частотного перетворювального 

зсуву визначено як розв‘язок диференційного рівняння: 

 
 1 ЗС

ЗС. 1
ЗС

arg 0opt

dF

d

 
   

 
. (5) 

З урахуванням рівняння (3) рівняння (5) матиме вигляд: 

 
 1 ЗС 2

ЗС ЗС
ЗС

2 3 0S

dF

d


     


. (6) 

Коренем рівняння (6), що задовольняє умовам задачі оптимізації, є на-

ступне значення ЗС  частотного перетворювального зсуву: 

 ЗС. 1 2 3opt S   . (7) 

Визначено тип екстремуму цільової функції  1 ЗСF   шляхом оцінки 

знаку її другої похідної в точці екстремуму [5]: 

 
 

ЗС

2
1 ЗС 2

2 2 3
ЗС

2 6 0
S

S ЗС

d F

d   


    


. (8) 

Аналіз співвідношень (7) та (8) показує, що отриманий розв‘язок рів-

няння оптимізації відповідає глобальному умовному екстремуму цільової 

функції  1 ЗСF   типу max . Таким чином, поставлена задача оптимізації 

вирішена. 
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Анотація 

Визначено, що основним параметром рівняння дисперсії похибки оцінки напрям-

ку на джерело радіовипромінювання для досліджуваного методу пеленгування, який 

доцільно оптимізувати, є величина частотного перетворювального зсуву. Проведено 

теоретичну оптимізацію досліджуваного методу для вибіркової моделі частотного зсу-

ву. Аналітичні розрахунки та результати моделювання повністю співпали, що підтвер-

джує правильність проведених досліджень та достовірність результатів оптимізації. 

Ключові слова: оптимізація; безпошуковий цифровий метод кореляційно-

інтерферометричного пеленгування; подвійне кореляційне оброблення. 

Аннотация 

Определено, что основным параметром уравнения дисперсии погрешности оценки 

направления на источник радиоизлучения для исследуемого метода пеленгования, ко-

торый целесообразно оптимизировать, является величина частотного преобразующего 

сдвига. Проведена теоретическая оптимизация исследуемого метода для избирательной 

модели частотного сдвига. Аналитические расчеты и результаты моделирования пол-

ностью совпали, что подтверждает правильность проведенных исследований и досто-

верность результатов оптимизации. 

Ключевые слова: оптимизация; беспоисковый цифровой метод корреляционно-

интерферометрического пеленгования; двукратная корреляционная обработка. 

Abstract 

The purpose of the article is optimization of direct digital method of correlation-

interferometer direction-finding with double сorrelation processing. 

As a result of the conducted researches was defined that the basic parameter of equaliza-

tion of dispersion of error of estimation of direction on the source of radio radiation for the 

direct digital method of correlation-interferometric direction-finding with double correlation 

processing, which it is expedient to optimize, there is the size of frequency converting change. 

It was conducted theoretical optimization of the explored method for the selective model 

of frequency change. Analytical calculations and results of design coincided fully, that con-

firmed the rightness of the conducted researches and authenticity of results of optimization. 

Keywords: optimization; direct digital method of correlation-interferometric direction-

finding; double correlation processing. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РАДІОЛІНІЇ СУПУТНИКОВОГО ЗВЯЗКУ 

Антипенко Р. В., к.т.н., доцент; Першин М. О.; Смоков Є. О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна, 

19 червня 2014 р. ракетою-носієм «Днепр» з п‘яти пускових контейне-

рів QuadPack голландської фірми ISIS успішно виведено на кругову орбіту 

висотою близько 700 км 21 наносупутник класу CubeSat від восьми країн 

світу. Одним з них є наносупутник PolyItan-1, створений у співдружності 

науковців, аспірантів, студентів кількох факультетів НТУУ «КПІ». 

Розробку радіоліній «Земля – супутник» та «супутник – Земля» 

(рис. 1) [1] забезпечував 

радіотехнічний факультет. 

Технічному проектуванню 

передували етапи: визна-

чення параметрів орбіти 

згідно договору з пуско-

вою організацією, обсягу 

телеметричної та наукової 

інформації, швидкості її 

передачі; вибір діапазонів 

робочих частот, видів ма-

ніпуляції, параметрів спе-

ктрів випромінювання у 

відповідності з вимогами 

та рекомендаціями Між-

народного союзу елект-

розв`язку (IТU) та Міжна-

родного союзу радіоама-

торів (IARU); розрахунок 

енергетичного потенціалу радіоліній та оптимізація їх параметрів; коорди-

нація частотного присвоєння з IТU та IARU. Позитивне рішення указані 

організації виносять тільки при наявності запасу енергетичного потенціалу 

обох радіоліній.  

Для розрахунку енергетичного потенціалу та його запасу можна вико-

ристовувати відомі професійні формульні методики, наприклад, [2]. Але 

при проведенні оптимізації це вимагає багато часу. Оскільки результати 

розрахунку мають бути представлені в IARU обов'язково в форматі про-

грами «AMSAT-IARU-Link-Model» [3], то оптимізацію проведено в цій 

програмі. Програма має зручний користувацький інтерфейс і дозволяє ви-

значити запас енергетичного потенціалу (Link Margin на рис. 2) як за спів-

відношенням сигнал/шум ( /C N ), так і за співвідношенням енергії сигналу 
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на один біт повідомлення до спектральної щільності шуму ( 0/bE N ).  

Висхідні параметри, якими оперує 

програма при розрахунках: параметри 

орбіти; вихідна потужність передавача 

вихP  (або його потужність споживання 0P  

при наявності її обмеження); робоча час-

тота; втрати с афтL , з афтL  в обох антено-

фідерних трактах (фільтр гармонік, відга-

лужувачі, високочастотні рознімачі, 

з‘єднувальні лінії та ін.); коефіцієнти під-

силення сG , зG  та ширина діаграми спря-

мованості передавальної та приймальної 

антен (ДСА), втрати неточності їх наве-

дення с навL , з навL , поляризація та поля-

ризаційні втрати полL ; наявність та роз-

ташування малошумного підсилювача 

(МШП) або конвертера (безпосередньо на 

приймальній антені, на антенній щоглі чи 

біля приймача), загасання з`єднувальних 

ВЧ кабелів; шумова температура антени, 

коефіцієнт шуму та підсилення МШП або 

конвертера; C − швидкість передачі; тип 

демодулятора та порM − його порогове 

значення для 0/bE N  або /C N ; наяв-

ність корекції помилок; ширина спектра 

сигналу або смуга пропускання приймача 

сf . В процесі розрахунку визначаються 

проміжні параметри (наприклад, в пL , 

атмL , іонL , гідрL  − втрати у вільному про-

сторі, атмосфері, іоносфері, гідрометео-

рах на робочій частоті; sT − шумова тем-

пература системи та ін.). 

Як приклад, для радіолінії «супутник 

– Земля» для співвідношення /C N  запас 

енергетичного потенціалу запP  (Link Mar-

gin) визначається в дБ: 

 
зап вих с афт с ант с нав пол в п атм

іон гідр з нав з ант з афт c порs

P P L G L L L L

L L L k G L T f M

       

         
 , 

де -228,6 дБВт/ K/Гцk  °  − стала Больцмана. 

 
Рис. 2 
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Аналіз результатів розрахунків показав, що наявне передпускове об-

ладнання наземної станції керування при допустимій потужності 0P  і оп-

тимальному значенні сG  його штирової антени не забезпечує розрахункове 

значення запP . Як видно з наведеного виразу, запP  залежить від багатьох 

параметрів, тому для досягнення мети необхідно мінімізувати втрати на-

скрізного тракту радіолінії (в першу чергу с афтL , з афтL , оскільки с навL , 

з навL , із-за широкої ДСА практично не впливають). Але радикально вирі-

шити проблему вдалося шляхом заміни наявної спіральної антени Helix 70-

2 ( з 14,5G   дБ) на більш спрямовану антену 436CP42UG ( з 19G   дБ), ви-

користанням додаткового МШП з коефіцієнтом шуму не більше 1 дБ, 

встановленого безпосередньо на антені та збільшенням вихP до 0,7 Вт.  

Вже більше 1,5 року після запуску «PolyItan-1» оптимізовані радіолінії 

бездоганно забезпечують радіозв‘язок з ним. 
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Анотація 

Представлено результати оптимізації радіоліній наносупутника PolyItan-1 в про-

грамі «AMSAT-IARU-Link-Model», а також передпускової модернізації наземної стан-

ції керування супутником, виконаної за результатами оптимізації. 

Ключові слова: оптимізація, радіолінія, наносупутник, PolyItan-1. 

Аннотация 

Представлены результаты оптимизации радиолиний наноспутника PolyItan-1 в 

программе «AMSAT-IARU-Link-Model», а также предпусковой модернизации назем-

ной станции управления спутником, выполненной по результатам оптимизации. 

Ключевые слова: оптимизация, радиолиния, наноспутник, PolyItan-1. 

Abstract  

The results of the optimization of nanosatellite PolyItan-1 radiolinks by the program 

«AM-SAT-IARU-Link-Model» are presented. The pre-launch modernization of the satellite 

ground control station, constructed in accordance with the results of the optimization, is 

shown.  

Keywords: optimization, radiolink, nanosatellite, PolyItan-1. 
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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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АНАЛІЗ СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОГРАМ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ БІОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МІКРООБ`ЄКТІ 

Богомолов М. Ф., доц., к.т.н; Каньшина Г. П.  

Націолнальний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

При когерентному освітленні випадково-неоднорідних об'єктів, таких, 

наприклад, як шорстка поверхня або прозоре середовище з флуктуюючим 

у просторі показником заломлення, в розсіяному полі формується спекл-

структура. 

Лазерні методи спекл-інтерферометрії можна розділити на дві групи: 

спекл-фотографію й кореляційну  спекл-інтерферометрію. В обох методах 

тим або іншим способом реалізується інтерференційне порівняння оптич-

них образів двох станів об'єкта: початкового і зміненого (зміщеного або 

деформованого). Одержувана інтерференційна картина служить сигналом 

вимірювальної інформації. 

Суть методів спекл-фотографії полягає в реєстрації двох картин з ви-

падковою структурою. Одна картина відповідає вихідному стану об'єкта, 

друга - його зміненому стану. Зміна стану об'єкта призводить до зміщення 

випадкової структури в площині реєстрації. Аналіз отриманої інформації 

полягає в утворенні здвоєної картини, виконанні операції перетворення 

Фур'є і формуванні спектра просторових частот. Період, одержуваної при 

цьому картини смуг, однозначно пов'язаний з величиною зміщення випад-

кової структури в площині реєстрації.  

Будь-яка інтерференційна картина являє собою смуги кореляції інтер-

феруючих полів. У кореляційній спекл-інтерферометрії спостерігають сму-

ги кореляції полів (не комплексних амплітуд), а просторових розподілів ін-

тенсівностей, одержуваних при інтерференції спекл-модульованих хвиль. 

У цьому відношенні кореляційну спекл-інтерферометрію можна розгляда-

ти в якості просторового аналога класичної інтерферометрії інтенсивнос-

тей. 

Найбільш досконалі методи спостереження смуг кореляції — елект-

ронні та цифрові, засновані на процедурі віднімання відеокадрів зображень 

спекл-картин електронними засобами або з використанням комп'ютерів. В 

електронній спекл-інтерферометрії за допомогою високороздільній відео-

камері отримують відеосигнал, відповідний спекл — структурі зображення 

незміщеного об'єкта. Цей сигнал запам'ятовується в спеціальному при-

строї. Потім об'єкт зміщується, і сигнал від зміненої спекл-структури в 

спеціальному процесорі віднімається з первісного сигналу. Різницевий си-

гнал на виході процесора піддається спеціальній обробці і надходить на 

монітор, на екрані якого візуалізується картина смуг кореляції. Області з 
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ідентичними спекл-структурами через віднімання відповідних їм ідентич-

них відеосигналів виглядають темними, і, навпаки, області декореляції 

спекл-структур — світлими [4].  

Для встановлення зв'язку шуканого зсуву з відмінностями двох зобра-

жень розглянемо трансляційне зрушення. Це — випадок, коли об'єкт або 

деяка його область, розглядом якої ми поки обмежимося, зсувається пара-

лельно самій собі на відстань 0 . 

Тоді, якщо вихідний розподіл інтенсивностей 0 ( )I r , то на другій фото-

графії об‘єкту розподіл інтенсивностей 1 0 0(r) (r )I I   . Фур'є – образи цих 

двох розподілів  

 
0 0

1 0 0

( ) ( )exp( 2 ),

( ) exp( 2 ) ( ),

S

F q drI r i qr

F q i qr F q





 

 


  (1) 

де  q  — просторова частота. 

Квадрат модуля фур‘є-образу сумарного зображення 

0 0 0( ) ( ) ( )J r I r I r     буде 

  
22

0( ) 2 ( ) 1 cos(2 ) ,q F q qr     (2) 

Тобто за періодом смуг та їх орієнтації визначається величина транс-

ляційного зсуву, але не залишається знаку цього зсуву. Такий процес — це 

моделювання оптичної обробки в класичній спекл-фотографії. 

Комп‘ютерна обробка допускає будь-яку послідовність дій. 

Змінимо послідовність дій. Візьмемо фур‘є-образ не сумарного зобра-

ження, а кожного окремо, а потім зробимо зворотне фур‘є-перетворення 

від цих фур‘є-образів *

0 1( ) ( ) ( )q F q F q  . При відповідному нормуванні така 

процедура призводить до отримання функції кореляції зображення 

 0 1( ) ( ) ( ),вз

S

K drI r I r     (3) 

де S — область, за якою відбувається інтегрування. У випадку жорсткого 

зміщення або вибору на картині ділянки такого розміру, що зображення 

переміщується як ціле, без деформації, функція взаємної кореляції (3) 

приймає вигляд: 

 0 0 0( ) ( ) ( ),вз

S

K drI r I r      (4) 

де 0 — вектор зміщення для всього зображення, або вектор локального 

зміщення у випадку обмеженої області. Неважко бачити, що ( )взK   відпо-

відає функції автокореляції неспотвореного зображення, зміщеного на 0 . 

За положенням максимуму визначається локальне значення 0  для данної 

області інтегрування, яку ми приписуємо точці зображення, відповідній 
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центру вікна. 

Такий спосіб можна застосувати не тільки до модульних картин, що 

імітують спекл-структуру, а й до широкого кола об'єктів, що володіють 

випадковими амплітудно-модульованими зображеннями. Бажано, щоб ці 

зображення мали малий радіус кореляції. 

Спеклова структура містить інформацію про мікрорельєфи і форму 

об'єкта. Проводячи статистичну обробку плямистої структури, можна 

отримати інформацію про параметри переміщення об'єкта, у тому числі 

про його зсуви, швидкість руху, амплітуду і частоту його вібрацій. Перева-

га методів дослідження поверхні за допомогою спекл-структур полягає в 

можливості вивчення об'єктів, недоступних для безпосереднього спосте-

реження, з метою вимірювання параметрів мікрорельєфу, форми і перемі-

щень, порівнюваних з довжиною хвилі, при порівняльній простоті техніч-

ної реалізації цих методів. 
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Анотація 

Для кількісної оцінки інтерферограм пропонується використовувати спекл-

інтерферометрію. Теоретично показано утворення спекл-структур при проходженні ла-

зерного випромінювання крізь неоднорідності. Представлено методи обробки спекл-

інтерферограм. Під час аналізу статистичних даних знаходяться характерні зони, за до-

помогою яких і здійснюється попередній аналіз. 

Ключові слова: спекл-інтерферометрія, експрес-аналіз, лазер. 

Аннотация 

Для количественной оценки интерферограмм предлагается использовать спекл-

интерферометрию. Теоретически показано образование спекл-структур при прохожде-

ние лазерного излучения через неоднородности. Представлены методы обработки 

спекл-интерферограмм. Во время анализа статистических данных находятся характер-

ные зоны, с помощью которых и осуществляется предварительный анализ.    

Ключевые слова: спекл-интерферометрия, эксперсс-анализ, лазер. 

Abstract  

Speckle interferometry usage is proposed to quantify the interferogram. The formation 

of speckle patterns at the passage of laser radiation through heterogeneity is shown theoreti-

cally. Processing methods of speckle interferograms are presented. During the analysis of sta-

tistical data typical areas are found and preliminary analysis is carried out. 

Keywords: speckle-interferometry, express-analysis, laser. 
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОГО ВИДАЛЕННЯ 

АРТЕФАКТІВ ЕЕГ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РУХАМИ ОЧЕЙ 

Кицун П. Г., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Електроенцефалографія (ЕЕГ) є одним з основних методів 

об‘єктивного дослідження функціонального стану головного мозку люди-

ни. Однак зареєстрований сигнал ЕЕГ містить не тільки сумарні біопотен-

ціали головного мозку, але ще й складові, які не пов‘язані безпосередньо з 

роботою мозку — артефакти, амплітуда яких може значно перевищувати 

амплітуду корисного сигналу [1]. Тому усунення артефактів є першим та 

дуже важливим етапом будь якої обробки зареєстрованого сигналу ЕЕГ. 

Метою роботи є розробка нового методу автоматичного видалення ар-

тефактів ЕЕГ, пов‘язаних з рухами очей. Запропонований метод викорис-

товує модель методу незалежних компонент (МНК) для часових рядів 

TDSEP [2] та власні критерії визначення, які з отриманих компонент міс-

тять артефакти. 

Як відомо, активність, що реєструється у вигляді потенціалів на елек-

тродах на різних ділянках шкіри голови, представляє собою результуючу 

сумарну активність електромагнітних полів різних джерел, які розміщені 

як в головному мозку, так і за його межами. Виходячи з припущення, що ці 

джерела знаходяться на певній відстані один від одного та функціонують 

незалежно, можно очікувати, що після застосування МНК локально коге-

рентні сигнали, які виходять з одного джерела, будуть згруповані в одну 

незалежну компоненту, в той час коли сигнали від інших джерел потрап-

лять у інші незалежні компоненти. Тобто МНК дозволяє трансформувати 

багатоканальний запис ЕЕГ в набір складових компонент від мозкових та 

позамозкових (артефактних) джерел і аналізувати незалежно ці компонен-

ти [3]. Це робить МКН ефективним методом видалення артефактів з ЕЕГ 

сигналу. 

Запропонований алгоритм для автоматичного видалення артефактів 

ЕЕГ, пов‘язаних з рухами очей, складається з наступних етапів: 

– попередня фільтрація зареєстрованого сигналу ЕЕГ смуговим цифро-

вим фільтром Батерворда 3-го порядку зі смугою пропускання 0,4–

30 Гц; 

– застосування алгоритму МНК (FastICA або TDSEP) для визначення 

незалежних компонент у зареєстрованому сигналі; 

– розрахунок характерних ознак (features) кожної незалежної компонен-

ти (індекс кореляції [4], максимальна амплітуда, спектральний склад); 

– виділення з вектору незалежних компонент таких, вірогідним джере-

лом яких є електрична активність очних м‘язів, відповідно до харак-
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терних ознак кожної компоненти та емпірично підібраних критеріїв; 

– відновлення сигналу ЕЕГ без врахування незалежних компонент, які 

були відмічені як артефактні. 

Для оцінки якості запропонованого алгоритму була проведена реєст-

рація ЕЕГ з восьми відведень: Fp1, Fp2, F7, F8, T7, T8, P7, P8, у 8 здорових 

чоловіків сумарною тривалістю 40 хвилин та обробка зареєстрованих сиг-

налів ЕЕГ для видалення артефактів. 

На рис. 1 зображено фрагмент зареєстрованої 8-ми канальної ЕЕГ до 

та після видалення артефактів ЕЕГ. На рис. 2 зображено 8 незалежних 

компонент, виділених з цього фрагменту алгоритмом TDSEP. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 1. Фрагмент зареєстрованої 8-миканальної ЕЕГ до (а) та після (б) застосування 

запропонованого алгоритму видалення артефактів ЕЕГ, пов‘язаних з рухами очей. На 

рисунку артефакти відмічені еліпсами. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 2. Вектор незалежних компонент, виділених з фрагменту запису ЕЕГ алгорит-

мом TDSEP (а) та розрахована локалізація джерела кожної компоненти (б). Компоненти 

ICA1 та ICA2, були ідентифіковані як артефактні та виключені при відновленні сигналу 

ЕЕГ. 

Порівняння ефективності проводилося за участю двох експертів — лі-

карів функціональної діагностики. Лікарі оцінювали наявність у фрагменті 
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артефактів, пов‘язаних з рухами очей, та якість їх видалення за 

п‘ятибальною шкалою. Фрагменти, при обробці яких використовувався 

TDSEP, отримали середній бал — 4.83, FastICA — 4.58. 

Таким чином можна зробити висновок, що запропонований алгоритм з 

використанням моделі МНК для часових рядів TDSEP є більш ефективним 

та його використання для видалення артефактів ЕЕГ є доцільним. Наступ-

ним етапом роботи планується розробка системи реєстрації ЕЕГ, в якій ви-

далення артефактів запропонованим методом буде відбуватися у реально-

му часі. 
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Анотація 

В роботі запропоновано алгоритм автоматичного видалення артефактів ЕЕГ, 

пов‘язаних з рухами очей, який ґрунтується на використанні моделі методу незалежних 

компонент для часових рядів TDSEP. Алгоритм був апробований на реальних записах 

ЕЕГ та показав свою ефективність. 

Ключові слова: ЕЕГ, ЕОГ, видалення артефактів, МНК. 

Аннотация 

В работе предложен алгоритм автоматического удаления артефактов ЭЭГ, связан-

ных с движением глаз, который основывается на использовании модели метода незави-

симых компонент для временных рядов TDSEP. Алгоритм был апробирован на реаль-

ных записях ЭЭГ и показал свою эффективность. 

Ключевые слова: ЭЭГ, ЭОГ, удаление артефактов, МНК. 

Abstract  

The novel method of automatic EEG eye movement artifacts removal based on Inde-

pendent Component Analysis is proposed. The method was tested on real EEG records and 

has shown its efficacy. 

Keywords: EEG, EOG, artifacts removing, ICA. 
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ВЫБОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРО-АНАТОМИЧЕСКОГО 

КАРТИРОВАНИЯ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Ковшевацкая В. В.
1
; Сычик М. М.

1,2
, ведущий инженер лаборатории 

электрофизиологических исследований  
1
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 
2 
Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии  

им. М.М. Амосова Национальной академии медицинских наук Украины, 

 г. Киев, Украина 

На сегодняшний день электрофизиологические исследования и радио-

частотная абляция тканей миокарда наиболее радикальные и эффективные 

методы лечения различных тахиаритмий. Эти методы развиваются, абля-

ция постепенно используется для решения всѐ более сложных нарушений 

ритма сердца. Параллельно этим тенденциям технологических достиже-

ний, используется навигационное электро-анатомическое картирование. В 

настоящее время существует несколько различных систем картирования с 

использованием различных технологий. В Украине, и в ГУ «НИССХ им. 

Амосова НАМН» в частности, применяются две системи CARTO (Biosense 

Webster, США) и EnSite Velosity NavX (St. Jude Medical, США). Использо-

вание этих систем позволяет уменьшить дозу облучения рентгеном, увели-

чивает эффективность радиочастотной абляции при лечении аритмии и 

снижает продолжительность операции.   

Каждая система картирования имеет свои сильные и слабые стороны, 

и выбор системы должны зависеть 

от того, какие данные, необходимы 

для успеха процедуры (отображение 

активации, отображение анатомии 

грудной полости и сердца), ожида-

ема ли аритмия, совместимость си-

стемы с вспомогательными инстру-

ментами (диагностическими и абля-

ционными катетерами), и знаком ли 

оператор с выбранной системой. На 

основании изучения технических принципов работы систем CARTO и 

EnSite Velosity NavX, а также оценке их клинического применения в  

НИССХ им. Амосова была выполнена их сравнительная характеристика и 

анализ.  

Система CARTO (Biosense) использует магнитное поле низкого уров-

ня (5х     до 5х     Тл). Система управления состоит из внешнего излу-

чателя низкоэнергетического магнитного поля (эмиттер), магнитного реги-

Рисунок 1. 
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стрирующего устройства (датчик), которое воспринимает инертное маг-

нитное поле, и обрабатывающего устройства Саrto. Эмиттер магнитного 

поля помещается под операционный стол и состоит из трех катушек 

(Рис. 1), которые генерируют низкие поля, кодируя картируемое простран-

ство вокруг грудной клетки пациента. Датчик помещен в дистальный по-

движной кончик абляционных электрода. Двигаясь он улавливает магнит-

ные поля. Месторасположение и ориентация датчика определяются инте-

грированием улавливаемых низкоэнергетических полей. Строится анато-

мия камеры сердца. Затем выполняется активационное картирование [1].  

Преимущества CARTO: точное анатомическое построение камеры 

сердца и возможность построение активационной карты (изохронная) и 

карта потенциалов (изопотенциальной). Также имеем возможность отоб-

ражения местоположения важных анатомических объектов (пучок Гиса), 

области электрических рубцов и сосу-

дов (коронарный синус, легочные ве-

ны). Но есть и ряд недостатков: ис-

пользование специализированных ка-

тетеров (Navistar), и неспособность за-

писывать или отображать местополо-

жение диагностических катетеров.  

К развитию EnSite Velosity NavX 

системы привела технология трансто-

ракального маломощного электриче-

ского тока (сопротивление грудной 

клетки). EnSite Velosity NavX может определять 3D локализации катетера в 

реальном времени с помощью прикрепляемого к поверхности тела пациен-

та пластыря (Рис. 2), который генерируют трансторакальные электриче-

ские поля в трех ортогональных направлениях.  

 Система EnSite Velosity NavX способна отображать 3D позиции не-

скольких катетеров. Это достигается путем применения тока частотой 5,6 

кГц через ортогонально расположенный пластырь. Местоположение кате-

тера определяется путем измерения напряжения и сопротивления в элек-

троде. Записанное напряжение и сопротивление на электродах каждого ка-

тетера, полученные от этого тока определяет их расстоянии от кожного 

пластыря, и в конечном счете, их расположение в пространстве [2]. 

Уникальную особенность, технологии EnSite NavX обеспечивает ал-

горитм для компенсации сдвигов катетер из-за дыхательных движений. Он 

основан на выявлении дыхания и зависит от изменений трансторакального 

сопротивлений.  

Сильные стороны системы EnSite Velocity NavX – это возможность 

одновременно отображать несколько катетеров в режиме реального време-

ни. Недостатки: ограниченное применение при неустойчивой аритмии, не-

точное построение сложных анатомических структур. [3] 

 
Рисунок 2. 
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Сравнение обеих технологий показали свои преимущества и недостат-

ки. Выбор системы зависит от клинических задач и требований.  Систему 

CARTO лучше использовать если нужно отобразить местоположение важ-

ных анатомических объектов, области электрических рубцов и сосудов 

(коронарный синус, легочные вены) т.к. в этой системе оно будет более 

точным. А в случае, когда требуется одновременное отображение несколь-

ких катетеров или нужно устранить сдвиги из-за дыхательных движений 

стоит использовать систему EnSite Velocity NavX.  
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Анотація 

Представлено опис і аналіз система електроанатомічного картування. Розглянуто 

особливості систем CARTO і EnSite NavX, принцип їх роботи, відмінні риси, переваги і 

недоліки кожної з систем. 

Ключові слова: радіочастотна абляція, електроанатомічне картування, CARTO, 

EnSite Velocity NavX. 

Аннотация 

Представлено описание и анализ система электроанатомического картирования. 

Рассмотрены особенности систем CARTO и EnSite NavX, принцип их работы, отличи-

тельные черты, достоинства и недостатки каждой из систем.  

Ключевые слова: радиочастотная абляция, электроанатомическое картирование, 

CARTO, EnSite Velocity NavX. 

Abstract  

Description and analysis of the system of electroanatomical mapping are provided. The 

features of CARTO system and EnSite NavX, how they work, distinctive features, advantages 

and disadvantages of each system are reviewed 

Keywords: radiofrequency ablation, electroanatomic mapping, CARTO, EnSite Veloci-

ty NavX. 



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

178 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

РЕАЛІЗАЦІЯ НЕЙРОМЕРЕЖІ ХОПФІЛДА НА ПЛІС 

Міщанчук В. П., магістрант; Мосійчук В. С., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Створення технічних об‘єктів за аналогією з біологічними об‘єктами є 

доволі поширеним. Значний інтерес існує до методів та алгоритмів розпі-

знавання образів, що є схожими з роботою нервової системи живих істот. 

Зокрема, розроблені штучні моделі нейрона, в основі яких лежать принци-

пи функціонування біологічної клітини нейрона [1]. Система яка склада-

ється з певної кількості нейронів називається нейромережою.  

Штучні нейромережі являють собою систему сукупність прос-

тих процесорів (штучних нейронів), що взаємодіють між собою. Такі про-

цесори зазвичай достатньо прості. Фактично кожен процесор нейронної 

мережі має справу тільки з сигналами, які він періодично отримує, і сигна-

лами, які він періодично відправляє іншим процесорам. Тим не менше, бу-

дучи з'єднаними в досить велику мережу з керованою взаємодією, такі ло-

кально прості процесори разом здатні виконувати достатньо складні за-

вдання. Відомі декілька типів нейромереж. Незважаючи на різні принципи 

роботи різних типів мереж їхня структура є подібною та має у своїй основі 

штучний нейрон [2]. Для виконання завдань розпізнавання образів на зо-

браженнях, наприклад, отриманих з електронного мікроскопу зручною є 

мережа Хопфілда. 

В даній статті розглядаються особливості реалізації нейромережі Хо-

пфілда на основі програмної логіки (ПЛІС). 

Оскільки на одній ПЛІС може бути розроблено декілька незалежних 

пристроїв, що обробляють інформацію паралельно, то вони є ідеальними 

для побудови нейропроцесорів. 

Особливістю даної нейромережі є те, що вона працює з бінарними 

входами. Мережі Хопфілда використовуються для запам'ятовування та 

розпізнавання значної кількості образів. Розпізнавання відбувається шля-

хом перемноження вхідного образу з матрицею вагових коефіцієнтів за ал-

горитмом в якому кожен попередньо отриманий образ перемножується з 

матрицею вагових коефіцієнтів та пропускання результату через актива-

ційну функцію. Алгоритм повторюється до тих пір доки подальші ітерації 

не будуть призводити до змін вихідного образу. 

Робота нейромережі полягає у запам'ятовуванні n образів, кожен з 

яких являє дискретну матрицю
nX  (матриця n-го образу). 

Образ запам'ятовується у вигляді матриці коефіцієнтів: 

 
T

n n nW X X     . (1) 

Нейромережа може запам'ятати певну кількість образів. Кількість об-
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разів які нейромережа може запам'ятати залежить від її розміру. Матриця 

коефіцієнтів нейромережі, що запам'ятала n образів, визначається як сума 

матриць коефіцієнтів образів 

  
1

n
nW W , (2) 

причому діагональні значення матриці коефіцієнтів обнулюються. 

Алгоритм розпізнавання являє собою ітераційне перемноження мат-

риці коефіцієнтів нейромереж з матрицею вхідного сигналу-образу, що по-

лягає розпізнанню. Ітерації повторюються до тих пір доки вихідний образ 

змінюється. Якщо в результаті подальших ітерацій вихідний образ залиша-

ється незмінним, то процес розпізнання вважається завершеним, нейроме-

режа досягла свого стабільного стану. Алгоритм обробки : 

  1i iO f W O   . (3) 

де iO  – образ i ітерації;  jf z  – активаційна функція, де jz  – елемент мат-

риці  iW O . 

Реалізувати нейромережу можливо різними шляхами. У разі якщо об-

рази є доволі великими за розміром (форматом), реалізація на ПЛІС може 

суттєво збільшити швидкість розпізнання, оскільки існує можливість ви-

конувати обчислення паралельно. Приклад нейромережі з чотирьох нейро-

нів приведено на рис. 1. На її вхід подається образ з 4 дискретних "піксе-

лів".  

Кожен нейрон ней-

ромережі виконує опера-

цію перемноження однієї 

стрічки матриці образів на 

матрицю вихідного сигна-

лу. При чому під час пер-

шої ітерації, коли на вхо-

ди нейромережі потрапляє 

образ, він попадає одразу 

на вихід і далі в результаті 

подальших ітерацій коре-

ктується.  

Таким чином струк-

тура нейромережі Хопфі-

лда являє собою набір од-

нотипних блоків штучних 

нейронів, блоку синхроні-

зації та блоків вводу ви-

воду даних. Блок штучно-

го нейрона доцільно описати на одній з мов моделювання цифрових при-

 
Рисунок 1. Нейромережа Хопфілда з чотирьох  

нейронів 
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строїв у вигляді кінцевого автомату з наступним їх повторним викорис-

танням в ієрархічному проекті. 

Перелік посилань 

1. Grossberg S. Classical and instrumental learning by neural networks // 
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2. Круг П. Г. Нейронные сети и нейрокомпьютеры / П. Г Круг. – М. : 

Издательство МЭИ, 2002. – 176 с. 

Анотація 

Розглянуті особливості реалізації нейромережі Хопфілда, особливості 

її роботи та використання. Розглянуто доцільність реалізації цейромереж 

на основі програмної логіки (ПЛІС) та переваги в порівнянні з реалізацією 

на комп'ютері або з реалізацією на типових мікроконтролерах. 

Ключові слова: нейромережа Хопфілда, ПЛІС, розпізнавання образів. 

Аннотация 

Рассмотрено построение нейросети Хопфилда, особенности ее работы 

и использования. Рассмотрена целесообразность реализации на основе 

программной логики ПЛИС и преимущества по сравнению с программной 

реализацией на компьютере или с реализацией на типичных микроконтро-

ллерах. 

Ключевые слова: нейросеть Хопфилда, ПЛИС, распознавания обра-

зов. 

Abstract  

It was considered the construction of a neural Hopfield network, especially 

their work and use. Also it was made the advisability of implementation based 

on the program logic and considered FPGA advantages over software 

implementation on a computer or on a typical implementation of the 

microcontrollers.  

Keywords: Hopfield neural network, FPGA, image recognition. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗГИБНЫХ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА 

Мовчанюк А. В. , к.т.н., доцент; Фесич В. П.;  

Сушко И. А., к.т.н., доцент 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Ультразвуковая очистка медицинского инструмента под воздействием 

ультразвуковой кавитации является эффективным средством предстерили-

зационной обработки. Очистка осуществляется в емкостях из кавитацион-

ностойкого материала – ультразвуковых ваннах. На днище ванны закреп-

ляются ультразвуковые пьезопреобразователи. Такая конструкция ванны 

исключает использование в качестве технологических емкостей пластико-

вых контейнеров для медицинского инструмента – введение ультразвуко-

вых колебаний через верхний слой технологической жидкости является 

малоэффективным. Снижение эффективности связано с тем, что ультра-

звуковые пьезопреобразователи Ланжевена, наиболее часто применяемые 

в ультразвуковой очистке, имеют узкую диаграмму направленности и ка-

витационная область сосредотачивается на оси преобразователя. Отметим, 

что ультразвуковые ванны, выполненные из металла, лишены этого недо-

статка за счет изгибных колебаний, совершаемых днищем ванны. 

Одним из путей решения проблемы пред стерилизационной очистки 

медицинского инструмента в пластиковых контейнерах может стать ис-

пользование ультразвуковых пьезопреобразователей с излучающей по-

верхностью в виде круглых или прямоугольных тонких пластин, соверша-

ющих изгибные колебания (рис. 1). Пластина погружается в технологиче-

скую жидкость, как показано на рис. 2. Нижняя часть контейнера заполня-

ется обрабатываемым медицинским инструментом.  

Возбуждать изгибные колебания излучающих пластин целесообразно 

пьезопреобразователем пакетного типа, снабженного трансформатором 

скорости. Осесиммет-

ричное закрепление 

пластины к торцу 

трансформатора скоро-

сти позволяет миними-

зировать возникновение 

не осесимметричных 

колебаний пластин, а 

так же увеличить ам-

плитуду колебаний, а 

следовательно, интен-

сивность ультразвуковых колебаний, вводимых в жидкость. 

 
Рисунок 1. Пьезопреобразователи с излучающей повер-

хностью в виде пластин  



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

182 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

На сегодняшний день ме-

тодики расчета пьезопреобра-

зователей с трансформатором 

скорости хорошо известны [1]. 

Они позволяют по заданной ра-

бочей частоте и амплитуде ко-

лебаний рабочей поверхности 

излучателя или интенсивность 

ультразвука на рабочей по-

верхности получить геометри-

ческие размеры составных ча-

стей пьезопреобразователя. Так же известны выражения, позволяющие по 

известной толщине h , радиусу a , модулю Юнга E , коэффициенту Пуас-

сона   рассчитать частоту свободных колебаний пластины колебаний [2]. 

Например, для круглой пластины частота колебаний составит: 

 
 

2

, 2 222 3 1
m n

h m E
f n

a

  
  

    
. 

Однако все расчетные соотношения не учитывают влияния жидкости, 

в особенности при несимметричном нагружении верхней и нижней частей 

пластины. Присоединенная масса пластины изменяет резонансную частоту 

пьезопреобразователя. Однако, как показала практика, при вынужденных 

колебаниях возможно возбуждение пьезопреобразователя с закрепленной 

пластиной в окрестностях выбранной рабочей частоты. 

Для проверки было изготовлено несколько с пьезопреобразователей с 

различной формой излучающей поверхности. После измерения резонанс-

ных частот [3], было установлено, что при расчетной частоте пьезопреоб-

разователя в 22 кГц при погружении в рабочую жидкость рабочая частота 

изменялась на 2 кГц и мало зависела при колебаниях верхнего слоя жидко-

сти в пределах от 5мм. до 20 мм. Для возбуждения в жидкости ультразву-

ковых колебаний высокой 

интенсивности, по реко-

мендациям [4], был разра-

ботан ультразвуковой гене-

ратор (рис. 3). Для регули-

ровки амплитуды колеба-

ний пластины была исполь-

зована ШИМ, а в качестве 

поддержания резонансного 

режима работы выбран кри-

терий максимальной мощности. 

В результате экспериментов методами эрозионных тестов было уста-

новлено, что кавитационная область располагается как над, так и под излу-

 
Рисунок 2. Пьезопреобразователь с излучаю-

щей пластиной в пластиковом контейнере  

 
Рисунок 3. Структурная схема ультразвукового 

генератора для пьезопреобразователя на  

изгибных колебаниях 
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чающей поверхностью пластины. В результате можно предположить, что 

предложенный метод будет менее эффективным в сравнении с классиче-

ским введением ультразвука через днище ванны. Однако, для озвучивания 

того же объема потребуется меньшее количество пьезопреобразователей. 
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Анотація 

Представлені конструкції п'єзоперетворювачів з випромінюючою поверхнею у ви-

гляді тонких пластин для використання в перед стерилізаційному очищенні медичного 

інструменту. Представлена схема введення ультразвуку в рідину в разі використання в 

якості технологічної ванни пластикового контейнера. Показано, що при згинальних ко-

ливаннях випромінюючої поверхні для підтримки резонансного режиму роботи доціль-

но використовувати критерій максимальної потужності. 

Ключові слова: очищення медичного інструменту, пє‘зоперетворювач, згинні ко-

ливання пластин. 

Аннотация 

Представлены конструкции пьезопреобразователей с излучающей поверхностью в 

виде тонких пластин для использования в предстерилизационной очистке медицинско-

го инструмента. Представлена схема введения ультразвука в жидкость в случае исполь-

зования в качестве технологической ванны пластикового контейнера. Показано, что 

при изгибных колебаниях излучающей поверхности для поддержания резонансного 

режима работы целесообразно использовать критерий максимальной мощности. 

Ключевые слова: очистка медицинского инструмента, пьезопреобразователь, из-

гибные колебания пластин. 

Abstract  

Piezoelectric transducers with a radiating surface in the form of thin plates for use in 

cleaning medical instruments presterilization are designed. Scheme for introducing the 

ultrasound into the liquid in case of using a plastic container as processing bath is presented. 

It is shown that the bending vibration of the radiating surface to maintain the resonant mode is 

advisable to use the maximum capacity criterion.  

Keywords: cleaning of medical instruments, piezoelectric transducer, flexural 

vibrations of plates. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ З 

БІОЛОГІЧНИМИ СТРУКТУРАМИ 

Русинчук В. П., магістрант; Богомолов М. Ф., к. т. н, доцент 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Сучасна наука знаходиться на високому рівні розвитку, і відповідає на 

багато питань з приводу властивостей та побудови всесвіту. Особливе міс-

це в технічному прогресі займають пристрої та системи високих та надзви-

чайно високих частот (НВЧ та НЗВЧ) [1].  

При розгляді процесу падіння хвилі під кутом до межі поділу, частко-

вим випадком якого є нормальне падіння, результат має залежати від типу 

поляризації падаючої хвилі. В одному варіанті вектор E  буде перпендику-

лярний площині падіння, в іншому випадку — паралельний їй, рис. 1.б [2]. 

Зокрема променева схема похилого падіння із вказаними ортами для пред-

ставлення полів у випадку перпендикулярної поляризації рис. 1.a, на якій 

всі орти для електричних векторів направлені по осі x : 
0

0e e e x    , і ро-

зміщені перпендикулярно площині падіння. У випадку паралельної поля-

ризації рис. 1.б орти для представлених напруженостей електричного поля 

знаходяться в площині рисунку, тобто 
0

0h h h x     , а отже вектор на-

пруженості електричного поля паралельний площині падіння. 

На високих частотах довжина хвилі співрозмірна з лінійними розміра-

ми фізичних тіл. Геометричні розміри апаратів для опромінення, в тому 

  
а б 

Рисунок 1. Променева схема похилого падіння при різних типах поляризації: 1.а – пер-

пендикулярна поляризація; 1.б – паралельна поляризація. 



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 185 

числі і антени виявляються співрозмірними з довжиною хвилі, а інколи на-

віть можуть перевищувати її, тому хвилевий діапазон НВЧ випромінюван-

ня має квазіоптичні властивості. У зв‘язку з цим твердженням, провівши 

оцінку особливостей процесу проходження високочастотного випроміню-

вання через межу поділу, можемо записати формули для коефіцієнтів про-

ходження та відбиття для різних типів поляризації, так звані формули 

Френеля для НВЧ [2].  

 
 

а б 

 
 

в г 

Рисунок 2. Коефіцієнти проходження та відбиття випромінювання через шкіру для різ-

них типів поляризації, при дискретних значеннях кута падіння: а – коефіцієнт прохо-

дження для парелельної поляризації; б – коефіцієнт відбиття для парелельної поляриза-

ції; в – коефіцієнт проходження для перпендикулярної поляризації; г – коефіцієнт від-

биття для перпендикулярної поляризації. 

Розглянувши процес проходження хвилі через можу поділу, можемо 

говорити про процес поділу падаючої хвилі і утворення нових, фазові і ам-

плітудні співвідношення яких будуть змінюватись в залежності від кута 

падіння. Врахувавши ці особливості, отримуємо значення коефіцієнтів 

проходження (2) та відбиття (1) з урахуванням їх частотної, кутової та по-

ляризаційної залежності. Дані співвідношення дають можливість отриман-

ня результату з врахуванням ефектів взаємної компенсації відбитих хвиль 

за рахунок близькості їхніх амплітудних значень та різності фаз, яка вини-

кає у зв‘язку з подвійним проходженням хвилею біологічної структури. 
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Також при подальшому розширені математичної моделі можна отримати 

залежності для багатошарових структур. 

 
2 1 2 1 1 2

1 2
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(2) 

де ,T R  – коефіцієнти проходження та відбиття ; f – частота падаючої хви-

лі; L  – товщина шару біотканини; φ  – кут падіння; 1 2ε ,ε  – діелектрична 

проникність першого та другого середовища відповідно.   

Зокрема на рис. 2, що є результатом розробленої математичної моделі, 

представлено значення коефіцієнтів проходження та відбиття для шкіри, 

при товщині шару 1( )L мм , та дискретних значення кута падіння променю 

для різних типів поляризації. 

Провівши аналіз отриманих результатів, можна встановити параметри 

випромінювання, яке призведе до кращого лікувального ефекту певної біо-

тканини при розробці медичного пристрою. 
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Анотація 

В даній статті розглянуто проблему опису проходження електромагні-

тного випромінювання через біоструктури. Розроблена математична мо-

дель, яка опису цей процес, з можливістю використання результату при ро-

зробці медичного пристрою. 

Ключові слова: НВЧ-випромінювання, медицина. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрено проблему описания прохождения элек-

тромагнитного излучения через биоструктуры. Разработана математиче-

ская модель, которая описывает этот процесс, с возможностью использо-

вания результатов при разработке медицинского прибора. 

Ключевые слова: СВЧ-излучение, медицина. 

Abstract  

In this article the problem of describing the electromagnetic radiation pas-

sage through biostructures is considered. A mathematical model described this 

process with the ability to use the results in the development of a medical device 

is designed. 

Keywords: Microwaves, medicine. 
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МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ 

ТОЧНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ В ЕІТ 

Гаманенко О. І., аспірант; Гусєва О. В., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В електроімпедансній томографії (ЕІТ) реконструюється розподіл 

комплексного опору усередині об‘єкту дослідження (ОД) за розподілами 

зовнішніх напруг. При вимірюванні напруг за обводом ОД на точність 

процесу впливає велика кількість як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. 

Очевидно, що від точності вимірювання напруг в значній мірі залежить 

якість зображення.  

У [1] встановлено, що, в разі рівномірного розташування електродів в 

одній площині поперечного перетину ОД в рівновіддалених від його 

центру точках, до результатів вимірювань вноситься найменша похибка. 

Тут має місце симетрія відносно ліній, що проходять через діаметрально 

протилежні електроди, на які подається зондуючий струм.  

В даному дослідженні викорис-

тано фантом, що моделює ОД, зо-

бражений на Рис.1. Оскільки фізич-

ний фантом заповнений однорідним 

розчином електроліту NaCl, то в іде-

альному випадку має місце наступне 

твердження: в силу симетрії фанто-

му, при подачі зондуючого струму на 

електроди 8-0 напруга між електро-

дом 1 та «заземленим» (8) та між 

електродом 15 та «заземленим» (8) 

має бути однаковою (позначимо її Ui, 

де i=1 і показує порядковий номер 

пари симетрично розташованих еле-

ктродів ). Теж саме має відбуватися і 

для будь-яких інших пар електродів 

зі спільним «заземленим» електро-

дом, що розташовані симетрично та 

рівновіддалено від «заземленого» 

електроду (відповідно для них поз-

начено напруги U2, U3, … ,U7 зі зростанням порядкового номера по мірі 

віддалення від «заземленого» електроду). В свою чергу напруга між елект-

родом 0 та «заземленим» матиме найбільше значення.  

Для будь-якої з можливих 16-ти проекцій буде справедливим розподіл 

напруг, що показаний на рис.2. 

 
Рисунок 1. Розподіл струмів у фантомі з 

подачею зондуючого струму на пару 

електродів 0-8 
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Результатом прове-

дення одного досліду є 

таблиця розподілу напруг 

в середині фантома (одно-

рідного, з неоднорідністю 

по центру та з неоднорід-

ністю у випадковому місці 

фантому) [2]. 

На рис. 2 приведено 

розподіл напруг в однорі-

дному фантомі для ідеаль-

ного випадку. Очевидно, 

що реальний графік не бу-

де симетричним в силу рі-

зноманітних факторів. 

Для оцінювання точ-

ності вхідних даних вико-

ристовуються виміряні 

значення напруг та розра-

ховано математичне спо-

дівання, дисперсію та се-

редньоквадратичне відхи-

лення. Відносна похибка 

вимірювання для кожного 

відповідного значення на-

пруги приведена в табл. 1. 

В даній серії з 5 дослідів дослід 1 – фантом однорідний, досліди 2–5 – фан-

том з неоднорідністю по центру циліндричної форми різних діаметрів. 

З метою «ідеалізувати» опорні дані пропонується використовувати 

поправочні коефіцієнти. Таблиця поправочних коефіцієнтів формується за 

формулою:  

 
,

, 1
k k N

k N
k

U
K

 
 


 

де ,k NU  – відповідне значення попередньо сортованої матриці напруг для 

однорідного фантому; k  – математичне сподівання для значень напруг на 

передаточних опорах виміряних певним каналом вимірювання (для симет-

ричних каналів вимірювання k  матиме однакове значення). 

Поправочні коефіцієнти відповідно множаться на значення напруг. 

Для задачі реконструкції зображень використовується таблиця різницевих 

значень напруг. Така таблиця отримується шляхом віднімання таблиці зна-

чень розподілу напруг, що виміряні в умовах присутності неодноріднос-

 
Рисунок 2. Графік розподілу напруг проекцій в од-

норідному фантомі 

Таблиця 1 

δі, % Д.1 Д.2 Д.3 Д.4 Д.5 

δ1 5.3738 3.5769 2.7703 2.8673 2.9480 

δ2 5.2653 3.1025 2.3923 2.4628 2.7015 

δ3 5.0635 2.8149 2.1009 2.1699 2.3485 

δ4 4.8010 3.1222 2.0651 2.1329 2.4411 

δ5 4.9779 2.8462 1.9403 1.9771 2.1959 

δ6 4.7179 2.6463 1.7987 1.8112 2.1139 

δ7 5.0346 2.5596 1.6681 1.7948 1.8767 

δ8 3.2669 1.1851 0.7547 0.8935 0.9999 
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тей, від таблиці значень розподілу напруг в однорідному фантомі (фону). 

В результаті застосування поправочних коефіцієнтів до таблиці з «фо-

ном» значно зменшилася відносна похибка (табл. 2). Фактично, цей спосіб 

підвищення точності вимірювання усуває похибки, які виникають в ре-

зультаті неідеальності системи електродів та, частково, в процесі оцифро-

вування аналогового сигналу. 
Таблиця 2 

δі, % δ1 δ2 δ3 δ4 δ5 δ6 δ7 δ8 

Д.1 реальний 5.3738 5.2653 5.0635 4.8010 4.9779 4.7179 5.0346 3.2669 

Д.1 ідеалізований 0.5620 0.4615 0.4337 0.4490 0.3510 0.4806 0.4565 0.0479 

При збільшенні кількості електродів системи ЕІТ зростає точність ви-

мірювання (в ідеальному випадку). В реальності, збільшення кількості еле-

ктродів вимагає використання ідентичних електродів та їх прецизійного 

розташування. На практиці ця задача є нелінійною та не завжди доцільна. 

Значення таблиці 2 показують, що обробка вхідних даних з використанням 

поправочних коефіцієнтів дає позитивний результат та її можна застосову-

вати до систем ЕІТ з будь-якою кількістю електродів. 
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Анотація 

Представлено спосіб попередньої обробки опорних даних для задачі реконструкції 

зображень в ЕІТ математичним шляхом. Розглянуто оцінку точності вхідних даних та 

особливості застосування поправочних коефіцієнтів. 

Ключові слова: електроімпедансна томографія, розподіл напруг, точність. 

Аннотация 

Представлен способ предварительной обработки опорных данных для задачи ре-

конструкции изображений в ЭИТ математическим путем. Рассмотрено оценку точности 

входных данных и особенности применения поправочных коэффициентов. 

Ключевые слова: электроимпедансная томография, распределение напряжений, 

точность. 

Abstract  

Method for pre-processing of the reference data for the task of image reconstruction is 

presented. Evaluation of the input data accuracy and particularly the use of the correction co-

efficients are considered. 

Keywords: electrical impedance tomography, allocation of voltages, accuracy. 
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В останній час все більше застосування в практичній медицині знахо-

дять іскрові генератори при різноманітних хірургічних та терапевтичних 

втручаннях, наприклад, в стоматології для підготовки коренів зубів, вида-

лення різноманітних новоутворень, зупинки кровотечі, обробки зубного 

каналу, тощо. Подібну апаратуру відносять до електрохірургії.  

В процесі проведення вказаних медичних процедур потрібно форму-

вати на виході пристрою іскрові сигнали з різними енергетичними параме-

трами [1]. Так для проведення хірургічного видалення біологічної тканини 

або для її хірургічного розтину потрібна максимальна потужність, для про-

ведення коагуляції невеликих судин потужність знижується, електрофуль-

гурація та десикація проводиться на мінімальній потужності іскрового ге-

нератора [2]. 

Відома апаратура для електрофульгурації, описана, наприклад, в [3] 

та [4] має суттєві недоліки, які полягають у відсутність установки точного 

нормованого значення параметра потужності іскрового розряду для реалі-

зації відповідної медичної процедури – хірургічного видалення біологічної 

тканини, коагуляції судин, електрофульгурації і десикації. Апаратура має 

також низьку надійність. Регулювання ж вихідної потужності в ручному 

режимі може приводити до травмування пацієнта, виникнення опіків тощо.  

Авторами розроблена структурна схема іскрового генератора (рис. 1), 

яка розширює функціональні можливості апаратури щодо установки нор-

мованого значення параметра потужності іскрового розряду для реалізації 

відповідної медичної процедури та забезпечує високу надійність в роботі. 

До складу схеми апарата для електрофульгурації входять: послідовно 

з‘єднані високочастотний генератор 1, модуляційний комутатор 2, високо-

вольтний перетворювач 3 та активний електрод 4, генератор імпульсів 5, 

лінія затримки 6, кодокерований перемикач 7, D-тригер 8, мікроконтролер 

9, пульт управління 10.  

За запропонованою схемою апарат може працювати наступним чином. 

Високочастотний генератор 1 частоти (200-440 кГц) формує синусоїдаль-

ний сигнал, який через відкритий комутаційний модулятор 2 подається на 

високовольтний перетворювач 3. 

Генератор прямокутних імпульсів 5 генерує меандр з низькою часто-

тою Ω. 
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Імпульси прямокутної форми надходять на вхід синхронізації С D-

тригера 8 та на лінію затримки 6. На другий вхід триггера 8 подається сиг-

нал від генератора 5 безпосередньо (лінія А) або через лінію затримки 6 

(входи В та С). Приєднання відповідної лінії проводиться за допомогою 

мікроконтролера 9 та кодоуправляємого перемикача 7. Пульт управління 

10, забезпечує вибір та індикацію. Затримка сигналу відбувається на ½ та 

¾ періоду. 

Генератор синусоїдальних коливань 1 генерує сигнал високої частоти 

ω, що далі надходить на модуляційний комутатор 2, на який також потрап-

ляє сигнал з виходу D-тригера. При наявності високого потенціалу комута-

тор 2 відкривається.  

Час відкриття та закриття комутаційного модулятора регулюється 

елементами схеми 5-10. 

За допомогою пульта 

управління 10 та мікро 

контролера 9 виставля-

ється режим роботи при-

строю, наприклад, в по-

ложенні А затримка сиг-

налу від імпульсного ге-

нератора відсутня, на 

вході D-тригера посту-

пає одночасно 2 сигнали 

(імпульси). На виході 

тригера формується ви-

сокий потенціал, який 

відкриває комутаційний 

модулятор 2 і на вхід ви-

соковольтного перетворювача 3 весь час подається сигнал від генератора 1, 

що відповідає максимальній потужності на виході електрофульгуратора та 

режиму хірургічного розтину біотканини. 

В режимі установки кодокерованого перемикача 7 в положенні В і С 

на інформаційний вхід D-тригера 8 подається затриманий сигнал на півпе-

ріода або четверть періоду. На виході D-тригера 8 формуються сигнали з 

тривалістю імпульсів τ1 або τ2 , які періодично перемикають комутаційний 

модулятор 2, пропускаючи на вхід високовольтного перетворювача 3 сиг-

нали ВЧ генератора 1. 

Середня нормована потужність Рсер. вихідного іскрового сигналу при 

цьому зменшиться на половину або на 2/3 від максимальної, оскільки три-

валість імпульсного сигналу та середня потужність пов‘язані між собою 

наступним виразом: 

 Рсер. = Рімп F τ, 

 

Рисунок 1 Функціональна схема пристрою для  

електро-фульгурації 
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де  Рімп – максимальна імпульсна потужність іскрового сигналу; 

F – частота імпульсного сигналу; 

τ – тривалість імпульсного сигналу. 

Вибрані режими за вихідною потужністю при цьому будуть відповіда-

ти проведенню хірургічної операції розтину біотканини (мінімальне зна-

чення близько 10Вт), коагуляції судин (5 Вт) і режиму електрофульгурації 

та десикації (1-3Вт).  

Отже, розроблена схема розширює функціональні можливості апарата, 

встановлюючи нормовані значення параметра потужності іскрового розря-

ду для різних режимів роботи, забезпечує високу точність формування іск-

рового розряду, що дозволить безпечніше та якісніше проводити обробку 

зони ураження.  
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Анотація 

Розглянуто наявні пристрої для електрофульгурації та їхні недоліки. Розроблена 

структурна схема іскрового генератора для розширення функціональних можливостей 

даної апаратури. Описано склад пропонованого апарата для електрофульгурації та 

принцип його роботи.  
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тологія. 

Аннотация 

Рассмотрены имеющиеся устройства для електрофульгурации и их недостатки. 

Разработана структурная схема искрового генератора для расширения функциональных 

возможностей данной аппаратуры. Описаны состав предлагаемого аппарата для елект-

рофульгурации и принцип его работы. 

Ключевые слова: електрофульгуратор, искровой генератор, электрохирургия, 

стоматология. 

Abstract 

The existing devices for elektrofulhuration and their limitations are review. The block 

diagram of the spark generator extended the functionality of the equipment is designed. The 

composition of the proposed device for elektrofulhuratsiyi and operating principle are 

described. 

Keywords: elektrofulhurator, spark generator, electrosurgery, dentistry. 

http://www.mtucmed.ru/


 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 193 

ПРИСТРІЙ СВІТЛОЗВУКОВОЇ ТЕРАПІЇ 

Верхуша В. Л., магістр, Піддубний В. О.
 
, к.т.н. доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В сучасній медицині музична та світлова терапія достатньо широко 

використовуються для поліпшення психічного та фізіологічного стану лю-

дини [1–3]. За звичай вони використовуються незалежно одна від одної. 

Однак максимальний терапевтичний ефект досягається при їх 

об‘єднанні [3], що значно підвищує їх терапевтичний вплив на організм 

людини. Об‘єднання звукового та світлового впливу можна здійснити за 

допомогою пристрою світлозвукової терапії (ПСЗТ). 

Особливістю розроблюваного ПСЗТ є врахування зв‘язку між види-

мим світлом та звуковими хвилями [4], що сприймаються світловими та 

слуховими рецепторами людини, відповідно до якого в певному діапазоні 

звукових частот існує приблизна рівність між добутком довжини світлової 

хвилі св  на швидкість світла в вакуумі с  та добутком довжини звукової 

хвилі зв  на швидкість звуку в повітрі v , тобто св звc v  . Ця рівність 

справедлива для світлового діапазону від червоного до фіолетового кольо-

рів (0,4...0,8 мкм) і якій відповідає звуковий діапазон, що лежать в межах 

від 474 до 937 Гц. 

Структурна схема ПЗСТ, що розроблюється приведена на рис. 1. 

Пристрій складається з каналу обробки та фільтрації вхідного звуко-

вого сигналу (вхідний підсилювач АРП, компресор, восьмиканальний при-

стрій селективної фільтрації СФ, смуги пропускання семи каналів якого 

розраховані в відповідності з рівнянням св звc v  , та восьмого фонового, 

 
Рисунок 1. Структурна схема ПСЗТ. :АРП — автоматичний регулюємий підсилювач, 

СФ — селективний фільтр, Дет — детектор, ПСК — підсилювач сигналу канальний, 

БЖ — блок живлення  
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який керується від персонального комп‘ютера (ПК) та визначає колір фо-

нової підсвітки), мікроконтролера (МК) та вихідного випромінювача світ-

ла. Музичний сигнал за допомогою АРП компресується і подається на се-

лективні фільтри Фолкенберрі 8-го порядку СФ. Продетектовані та підси-

лені сигнали керують світловими випромінювачами – матрицею світлодіо-

дів CNL-0805 різного кольору свічення. Управління роботою ПСЗТ здійс-

нюється мікроконтролером типу ATMega32, який через USB порт 

зв‘язаний з ПК. 

На ПСЗТ встановлене програмне забезпечення, яке поділяється на дві 

частини: програма ПК та програма МК, алгоритми яких наведені рис. 2 та 

рис. 3, відповідно. На ПК встановлене програмне забезпечення, яке за ре-

зультатами тесту Люшера [5], дозволяє визначити необхідну музичну ком-

позицію згідно встановленому діагнозу та вибрати режим роботи ПСЗТ, 

який визначає кольори активних та фонового каналів та ввімкнути музичну 

композицію, що відповідає психофізичному стану людини. ПК забезпечує 

інтерпретацію одержаних даних; довільний вибір активних та фонових ка-

налів; можливість моніторингу та коригування параметрів пристрою. Про-

грамне забезпечення для використаного в ПСЗТ МК типу AТMega32 вико-

нує основні функції обробки сигналу керування та управління роботою 

джерелами світлового випромінювання. Мікроконтролер здійснює забез-

печення зв‘язку з ПК за допомогою послідовного інтерфейсу, перетворен-

ня аналогового сигналу в цифровий (за допомогою вбудованого АЦП), ін-

терпретацію отриманих з АЦП даних згідно налаштувань встановлених з 

ПК, формування сигналу керування джерелами світлового випромінюван-

ня, регулювання рівня вхідного сигналу. 

Основні технічні характеристики ПСЗТ наступні: 

 амплітуда вхідного сигналу – 0,2 В; 

 
Рисунок 2. Алгоритм програмного 

забезпечення ПК 

 
Рисунок 3. Алгоритм програмного забезпе-

чення МК 
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 частотний діапазон автоматичного регулюємого підсилювача АРП – 

10 Гц…20 кГц; 

 динамічний діапазон звукового сигналу – 80 дБ; 

 динамічний діапазон світлового випромінювача – 30 дБ; 

 глибина компресії – 50 дБ. 
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Анотація 

Поєднання звукової та світлової терапії дозволяє досягти високих ре-

зультатів в корекції психологічного і фізичного стану людини. Розроблено 

пристрій для світлозвукової терапії. Функції пристрою реалізовані за до-

помогою програмного забезпечення на ПК і МК, представлені спрощені 

алгоритми програмного забезпечення. 

Ключові слова: Світлозвукова терапія, пристрій для світлозвукової 

терапії. 

Аннотация 

Объединение звуковой и световой терапии позволяет достичь високих 

результатов в коррекции психологического и физического состояния чело-

века. Разработано устройство для светозвуковой терапии. Функции 

устройства реализованы с помощью ПМ и МК, представлены упрощенные 

алгоритмы программного обеспечения. 

Ключевые слова: Светозвуковая терапия, устройство для светозвуко-

вой терапии. 

Abstract  

Combination of  sound and light therapy enables to achieve high results in 

correction of psychological and physical condition of the person. Device for 

sound-to-light-therapy is developed. Device functions are implemented via 

software on PC and MC. are considered. Simplified algorithms of software are 

presented. 

Keywords: Sound and light therapy, device for sound-to-light-therapy. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ АНАТОМІЇ СЕРЦЯ ТА ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНЕ 

ПЛАНУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ АРИТМОГЕННИХ 

ЗОН ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ VITREA  

Філімонова В. В.
1
, Сичик М. М.

1,2
  

1
 Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ 
2 
Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії 

ім. М.М. Амосова Академії медичних наук України», м. Київ 

Серед відносно молодих та високоефективних методів лікування фіб-

риляції передсердь є катетерна радіочастотна абляція (РЧА) джерел пато-

логічного збудження. В основі методики лежить деструкція тканин міока-

рда передсердь навколо легеневих вен для припинення проходження поте-

нціалів, які викликають аритмію [1].  

При виконанні операції відсутній візуальний контроль за розмірами 

деструкції міокарда, що створює ризики супутнього травмування прилег-

лих тканин: перфорації стінок камер серця, стравоходу, легень; стенози ле-

геневих вен; пошкодження коронарних артерій та ін.  

Суттєвий вплив на процес РЧА мають морфометричні характеристики 

анатомічної зони електричного впливу: ступінь омивання потоком крові, 

структура м‘язового волокна, товщина стінки та ін. Ступінь деструкції 

пов‘язана з різною чутливістю ділянок серця до частотних характеристик, 

діапазонів потужності та тривалості радіочастотного впливу.  

Візуалізація анатомічної будови серця, коронарного русла, легень та 

стравоходу з метою електрофізіологічного планування радіочастотної аб-

ляції, вибору оптимальних параметрів електричного впливу для різних ді-

лянок серця є актуальним напрямком досліджень для підвищення безпеч-

ності і ефективності методу РЧА. 

З цією метою було впроваджено в роботу відділу променевої діагнос-

тики ДУ «НІССХ ім. М.М. Амосова НАМНУ» програмне забезпечення 

Vitrea та адаптовано його до електрофізіологічного планування радіочас-

тотних процедур. Vitrea являє собою систему медичної діагностики, яка 

дозволяє здійснювати обробку, перегляд та обмін багатовимірних цифро-

вих зображень, отриманих з різних пристроїв. Забезпечує поліпшену шви-

дку 2D-, 3D і 4D-реконстукцію анатомічних стуктур, візуалізацію і керу-

вання в діалоговому режимі всередині і зовні анатомічних областей інте-

ресу в реальному часі [2].  

Метод Vitrea для побудови зображень використовує знімки 

комп‘ютерної томографії з контрастуванням, які пошарово знімаються з 

досить малим інтервалом. При цьому в комп‘ютерному томографі застосо-

вують центральну проекцію центрального промення  замість паралельного, 

що дає можливість створювати 3D зображення (рис. 1) [3].   
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Рис. 1. Діалогове вікно Vitrea побудови 3D візуалізації серця.  

Ця методика дозволяє планувати процедуру електрофізіологічного до-

слідження і радіочастотної абляції; прогнозувати успішність виконання 

операції, підвищити ефективність та безпечність її проведення. Важлива 

перевага методу Vitrea полягає в тому, що він є неінвазивним способом, 

який дозволяє дати оцінку анатомії та стану внутрішніх структур серця і 

при цьому не потребує втручання в організм людини. В разі необхідності і 

можливості оперування дозволяє скласти план і техніку дій до втручання, 

щоб під час процедури звести на мінімум травматичність для пацієнта. Хі-

рург, після ознайомлення з особливостями анатомії серця, особливо важ-

кодоступних місць біля легеневих вен, для нанесення радіочастотної абля-

ції, має можливість виконувати деструкцію тканини більш направлено і 

керовано, не пошкоджуючи сусідні важливі тканини і органи (рис. 2). 

  
а) б) 

Рис. 2. 3D візуалізація лівового передсердя, легеневих вен і стравогоду  в програмі 

Vitrea (а) та ділянки (білі точки) радіочастотної абляції при виконанні процедури. 

 

Дана технологія стала новим діагностичним методом в  електрофізіо-
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логії України, дозволяє зробити кращу селекцію пацієнтів до операції, під-

вищує ефективність та безпеку радіочастотної катетерної деструкції тка-

нин міокарда при лікуванні тахіаритмій. 
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Анотація 

Описано програмне забезпечення Vitrea для візуалізації анатомічної будови серця, 

коронарного русла, легень та стравоходу. Показано його застосування до електрофізіо-

логічного планування радіочастотної деструкції тканин міокарда, вибору оптимальних 

параметрів електричного впливу для різних ділянок серця, що дозволило підвищити 

безпечність та ефективність методу РЧА. 

Ключові слова: радіочастотна абляція, електрофізіологічне дослідження, програ-

мне забезпечення Vitrea, комп‘ютерна томографія.  

Аннотация 

Описано программное обеспечение Vitrea для визуализации анатомического стро-

ения сердца, коронарного русла, легких и пищевода. Показано его применение к элект-

рофизиологическому  планированию радиочастотной деструкции тканей миокарда, вы-

бору оптимальных параметров электрического воздействия для различных участков 

сердца, что позволило повысить безопасность и эффективность метода РЧА. 

Ключевые слова: радиочастотная абляция, электрофизиологическое исследова-

ние, программное обеспечение Vitrea, компьютерная томография. 

Abstract  

Vitrea software for visualization of anatomical structure of the heart, coronary artery, 

lung and esophagus was introduced. Application of Vitrea for electrophysiological planning 

of radiofrequency destruction of myocardial tissue and selecting of optimal parameters for 

electrical effects on different parts of the heart was submitted. This improves the safety and 

efficiency of the RFA method. 

Keywords: radiofrequency ablation, electrophysiological study, Vitrea, computer to-

mography. 
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И РАССТРОЙСТВ 

ОРГАНИЗМА ПУТЁМ ОЦЕНКИ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Белов М. Е., с.н.с.
1
; Шайко-Шайковский А. Г., д.т.н., проф.

1
; 

Олексюк И. С., к. мед. н., доц.
 2
; Махрова Е. Г., к .ф-м. н., доц.

2
; 

 Паладюк В. В. к. т. н.
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1
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 

г. Черновцы, Украина 
2
Буковинский государственный медицинский университет,  

г. Черновцы, Украина 

Основная причина сложности диагностики функционального состоя-

ния органов и тканей человека заключается в том, что ИК-излучение с по-

верхности кожного покрова представляет собой сумму тепловых потоков 

от самого исследуемого органа, мышечной прослойки, подкожной жиро-

вой прослойки и собственно кожи. Это обстоятельство требует разработки 

методически правильного подхода, для наиболее полно выделения полез-

ной составляющей ИК-излучения, и высокочувствительной аппаратуры, 

позволяющей стабильно и точно регистрировать эту составляющую. 

Для обеспечения реализации поставленной задачи нами разработана и 

изготовлена соответствующая аппаратура. Создан алгоритм работы прибо-

ра, который учитывает медицинские требования и особенности регистра-

ции ИК-излучения с поверхностей, температура которых близка к темпе-

ратуре окружающей среды. 

В нынешнем варианте (рис. 1) прибор содержит измерительную го-

ловку 6, включающую в себя: датчик теплового потока 1 с термоэлектри-

ческим приемником теплового излучения на основе термоэлементов из ан-

тимонида кадмия 2 и электромеханическим затвором 3; прецизионный со-

гласующий усилитель постоянного тока 4; микропроцессор 5, который 

управляет измерением, регистрацией обработкой измеренного сигнала, 

электромеханическим затвором и обеспечивает связь с компьютерным 

устройством, и персональный компьютер либо другое заменяющее его 

устройство 7, обрабатывающее полученную информацию в соответствии с 

выбранной методикой по соответствующей программе и представляющее 

результат на дисплее. 

Датчик теплового потока представляет собой неохлаждаемый плоский 

приемник теплового излучения на основе термоэлементов из антимонида 

кадмия помещенный в термостатированный корпус. Входное окно корпуса 

приемника закрыто оптическим фильтром, определяющим полосу пропус-

кания ИК-излучения в спектральном диапазоне соответствующем полосе 

излучения организма человека. Перед входным окном корпуса приемника 

установлен электромеханический затвор, обеспечивающий необходимую 
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временную экспозицию в процессе измерения ИК-излучения. Такая кон-

струкция датчика дала возможность минимизировать влияние возможных 

шумов и погрешностей.  

Микропроцессор синхронизирует работу электромеханического за-

твора, задает временные интервалы процесса измерения и фиксации полу-

ченных результатов, производит вычисление величины ЭДС соответству-

ющей интенсивности ИК-излучения, преобразует полученный результат в 

стандартный цифровой код и передает информацию компьютерному 

устройству. 

 
Рисунок 1. Структурная схема прибота. 

Прецизионный усилитель постоянного тока выполнен по схеме М-

ДМ, входные токи микросхем не превышают единиц наноампер, что обес-

печивает работу чувствительного элемента в режиме источника ЭДС и ми-

нимальную зависимость от влияния изменения собственной температуры 

термоэлементов. 

Прибор и изложенная методика могут успешно использоваться при 

бесконтактном дистанционном измерении температуры и проходят апро-

бацию в медицинской лечебной практике. 
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Аннотация 

Диагностика и идентификация воспалительных процессов, особенно в 

случаях, когда контактные способы измерений являются неприемлемыми, 

во многих случаях не имеет альтернативы. Особенно это важно – в случаях 
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ожоговых травм, инфекционных воспалительных процессов. В работе 

предлагается измерительно-вычислительный комплекс, позволяющий 

ускорить и автоматизировать этот процесс. 

Ключевые слова: воспаления, измерительная аппаратура, компью-

терная оценка. 

Анотація 

Діагностика та ідентифікація запальних процесів, особливо у випад-

ках, коли контактні способи вимірювань є неприйнятними, в багатьох ви-

падках не має альтернативи. Особливо це важливо – у випадках опіків, ін-

фекційних запальних процесів. В роботі пропонується вимірювально-

обчислювальний комплекс, який дозволяє прискорити та автоматизувати 

цей процес. 

Ключові слова: запалення, вимірювальна апаратура, комп`ютерна 

оцінка. 

Annotation 

In many cases there is no alternative for diagnosis and identification of in-

flammatory processes, especially in cases where contact measurement methods 

are unacceptable. This is particularly important in the case of burn injuries, in-

fectious inflammatory processes. Measuring and computing system to stream-

line and automate the process is proposed in this paper. 

Keywords: inflammation, instrumentation, computer evaluation. 
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Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та 

наноелектроніка. 

 

Фізико-технічні та конструктивно-технологічні за-

сади мікро-, функціональної та наноелектроніки; тенден-

ції розвитку; мікро- та наноелектронні пристрої. 
 

Керівник секції: д.т.н., проф. Нелін Є. А. 

Секретар секції: к.т.н. Назарько А. І. 
 



 

Мікроелектронна техніка. Функціональна та наноелектроніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 203 

ВХІДНІ ІМПЕДАНСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КРИСТАЛОПОДІБНИХ СТРУКТУР 

Гіндікіна М. А., магістрантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Кристалоподібні структури (КС) з спектральними властивостями, ана-

логічними зонним властивостям кристалів, становлять основу нових при-

строїв обробки сигналів. До КС відносяться напівпровідникові надґрати 

(НҐ) для квантово-механічних хвиль, фотонні кристали для електромагніт-

них хвиль, фононні кристали для акустичних хвиль. Фотонні і фононні 

кристали скоротимо як Ф(н)К. 

Традиційно КС аналізують матричним методом зшиванням рішень на 

границях з умов безперервності функції, що характеризує хвилю, і її похі-

дної [1]. У підході на основі хвильового імпедансу середовища [2] граничні 

умови враховано автоматично, що суттєво спрощує моделювання. 

Як відомо, хвильовий імпеданс середовища характеризує реакцію се-

редовища на хвильове збурювання. Оскільки поняття хвильового імпедан-

су середовища універсальне, імпедансний підхід дозволяє узагальнено роз-

глядати хвильові структури різної природи. Універсальність має й вхідний 

імпеданс. Аналогічно хвильовому імпедансу середовища вхідний імпеданс 

структури характеризує реакцію структури на хвильове збурювання. 

Хвильові структури звичайно характеризують частотними залежнос-

тями S-параметрів, а не вхідного імпедансу. S-параметри залежать від ім-

педансу середовища на вході структури. Вхідні импедансні характеристи-

ки не залежать від середовища на вході, що помітно розширює можливості 

аналізу й синтезу структури [3]. 

У доповіді розглянуто особливості вхідних імпедансних характерис-

тик необмежених і обмежених КС. 

На рис. 1 показано імпедансну залежність необ-

ме-женої КС, утворену шарами I і II, що чергуються; 

z — вхідний імпеданс у прямому напрямку на правій 

межі між шарами II і I. Для спрощення перетворень 

імпеданси нормовано до імпедансу шару II. Позна-

чимо параметри шарів I і II індексами a і b. Нормова-

ний імпеданс бар‘єра НҐ дорівнює 

( ) b
a

a

E V m
Z

Em


 , 

де E і V  повна і потенціальна енергії електрона; V  ,a bm  ефективна 

маса електрона. Для Ф(н)К , consta bZ  . 

Згідно [4] 

 

Рисунок 1. Імпеданс-

на залежність  

необмеженої КС. 
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де th(i )aA k a ; tg bB k b , ak  і bk   хвильові числа, a і b — товщини шарів 

I і II відповідно. У випадку НҐ 2 ( ) /a ak m E V  , 2 /b bk m E , 

/ 2πh , h   постійна Планка. 

На рис. 2 і 3 приведено залежності активної і реактивної складових 

вхідного імпедансу обмежених КС, розраховані згідно моделі лінії переда-

чі. Штрих-пунктирною лінією показано залежності для необмежених КС 

згідно (1), що являють собою чергування смуг, в яких Re 0z   і Re 0z  ,  

 

відповідно дозволених і заборонених зон. Знак «» реактивної складової 

обумовлений протилежністю знаків фази прямої хвилі в квантовій механіці 

і в радіотехніці. В дозволених зонах активна і реактивна складові вхідного 

  

Рисунок 2. Залежності активної (1) і реактивної (2) складових вхідного імпедансу об-

межених НҐ GaAs/AlxGa1-xAs. ma=(0,0665+0,0835x)m0, mb=0,0665m0, де m0 — маса елек-

трона; V=0,3еВ, V=0,7731x, a=6t, b=10t, t=2,82665Å (товщина моношару GaAs у напря-

мку [100]): а  кількість бар‘єрів (шарів AlGaAs) N = 5; б  фрагмент залежностей. 

  
Рисунок 3. Залежності активної (1) та реактивної (2) складових вхідного імпедансу об-

межених Ф(н)К. a bk a k b   , Za = 4, число шарів I N = 4; б  фрагмент залежностей. 
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імпедансу обмежених КС «пульсують» відносно залежностей необмеже-

них КС. Границі зон необмеженої і обмеженої КС добре узгоджуються. 

Розглянемо детально фрагменти залежностей (рис. 2, б і 3, б). Зверне-

мо увагу на точки I Ғ III, в яких Im 0Z  . 

При виконанні умови 

 Re cZ Z ,  (2) 

де cZ  Ғ хвильовий імпеданс середовища на вході КС, КС узгоджені з се-

редовищем на вході. 

Точка III знаходиться в забороненій зоні. Виконання умови (2) для цієї 

точки відповідає резонансному тунелюванню електронів крізь НҐ з форму-

ванням вузькосмугової характеристики проходження. 

Виконання умови (2) для точок I і II відповідає резонансному прохо-

дженню крізь КС, причому в точках I Re 1Z  , а в точках II Re 1Z  . Та-

ким чином, резонансне проходження в точках I відбувається без трансфо-

рмації імпедансу середовища на виході КС, а точках II Ғ з трансформаці-

єю. 

Аналіз вхідних імпедансних характеристик КС дозволяє встановити 

параметри резонансного проходження крізь КС. Причому, якщо точки I 

можна знайти і при аналізі S-параметрів, то точки II і III лише при аналізі 

вхідних імпедансних характеристик. 
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Анотація 

Виконано аналіз особливостей вхідних імпедансних характеристик необмежених і 

обмежених кристалоподібних структур. Встановлено умови резонансного проходження 

хвиль. 

Ключові слова: вхідний імпеданс, кристалоподібна структура. 

Аннотация 

Выполнен анализ особенностей входных импедансных характеристик неограни-

ченных и ограниченных кристаллоподобных структур. Установлены условия резонанс-

ного прохождения волн. 

Ключевые слова: входной импеданс, кристаллоподобная структура. 

Abstract 

Analysis of the unlimited and limited crystal-like structures input impedance 

characteristics is fulfilled. Conditions for wave resonance passage is found. 

Keywords: input impedance, crystal-like structure. 
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КОМПЕНСАЦІЯ ДИСПЕРСІЇ У ВОЛОКОННИХ БРЕГГІВСЬКИХ 

РЕШІТКАХ 

Дяченко Р. А.; Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доц.;  

Непочатих Ю. В., ст. викл. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Волоконна бреггівська решітка — це оптичний елемент, у якому пока-

зник заломлення періодично змінюється. Зазвичай довжина такого елемен-

та складає від одиниць міліметрів до декількох сантиметрів, у той час як 

період модуляції показника заломлення може складати лише сотні наноме-

трів. 

Модулювання пока-

зника заломлення ство-

рюють безпосередньо у 

серцевині оптичного во-

локна завдяки її фоточу-

тливості до сильного 

ультрафіолетового (УФ) 

випромінювання. Мате-

ріал серцевини поглинає 

УФ випромінювання, 

яким діють на певні її ділянки, і збільшує свій показник заломлення у міс-

цях дії (рис. 1). Добре відомо [1], що кремнієве волокно з домішками гер-

манію демонструє чудову фоточутливість.  

Оптимальним напрямком використання бреггівських решіток є уве-

дення їх як компенсаторів дисперсії у сучасні мережі оптоволоконних ка-

налів передачі інформації. Ці пристрої компактні, потенційно дешеві та 

повністю оптичні (містяться безпосередньо у волоконних світловодах). Пі-

дбором геометричних параметрів бреггівських решіток можна отримати 

задану дисперсійну характеристику приладу компенсації, що було складно 

зробити за використання компенсаторів на волокні з від‘ємною дисперсі-

єю. Нажаль, параметри бреггівських решіток мають сильну залежність від 

впливу зовнішнього середовища, що треба приймати до уваги під час про-

ектуванні волоконно-оптичних ліній зв‘язку. 

У оптичному волокні існує частотна залежність групових швидкостей 

мод. Ця залежність має нелінійний характер, що в межах однієї моди змі-

нює форму і тривалість сигналу. Таку дисперсію називають хроматич-

ною [1]. 

Принцип дії волоконної решітки, як компенсатора дисперсії, полягає у 

наступному. Дискретну волоконну решітку (ДВР) можна вважати послідо-

вністю окремих волоконних бреггівських решіток з різними періодами, і 

 

Рисунок 1. Волоконна бреггівська решітка 
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певну довжину хвилі повинна відбивати відповідна ділянка решітки. У ре-

шітці з лінійною зміною періоду фактично відбувається те саме, лише її 

період змінюється безперервно а не дискретно. Таким чином, різні спект-

ральні складові вхідного імпульсу проходять різні оптичні шляхи, і вини-

кає штучно створена дисперсія, яка може компенсувати хроматичну дис-

персію волокна. 

Дисперсію, отриману в решітці у імпульсі з певним спектральним 

складом, можна визначити відношенням максимальної затримки розпо-

всюдження до ширини смуги решітки [2]: 
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де  τ 2
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V
  ; 

Δλ 2 Λ Λeff begin endn    ; 

L  — довжина решітки; 

gV  — групова швидкість імпульсу у решітці; 

effn  — ефективний показник заломлення; 

Λbegin , Λend  — максимальний і мінімальний період брегівської решіт-

ки. 

ДВР можуть бути ефективні для компенсації дисперсії волокон з дов-

жиною хвилі нульової дисперсії 1300 нм для їх використання у сучасних 

системах передачі інформації з довжиною хвилі 1550 нм [3]. Довжину во-

локна, дисперсію D  якого компенсує прилад, можна розрахувати за вира-

зом (2): 

 2
Δλ

g
fibre

g

D L
L

D V D
  

 
, (2) 

Розрахунками з використанням (1, 2) виявлено, що десятисантиметро-

ва решітка може компенсувати дисперсію 100 км стандартного одномодо-

вого волокна, що дорівнює 1700 пс/нм для 0,6 нм ширини смуги. Один із 

найбільш багатообіцяючих методів компенсації дисперсії полягає у виго-

товленні решіток зі зміннім періодом і суперпозицією спектральних відпо-

відей у гранях для одержання безперервних характеристик. Для таких 

більш складних структур проведені розрахунки з використанням теорії 

зв‘язаних мод [4], в рамках якої допускається зв‘язок основних мод, які 

поширюється в прямому і зворотному напрямі, на резонансній брегівській 

довжині хвилі. Так, для ДВР із 30 елементів із змінним періодом при кое-

фіцієнті відбивання не нижче 0,95 в діапазоні компенсації 1308 – 1310 нм 
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одержана довжина ДВР дорівнювала 2,3 мм для компенсації дисперсії 

10 пс/нм. 
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Анотація 

Представлено результати моделювання волоконної бреггівської решітки, у якій рі-

зні спектральні складові вхідного імпульсу проходять різні оптичні шляхи, і виникає 

штучно створена дисперсія, яка може компенсувати хроматичну дисперсію волокна. 

Розрахунками виявлено, що десятисантиметрова решітка може компенсувати диспер-

сію 1700 пс/нм для 100 км стандартного одномодового волокна для 0,6 нм ширини сму-

ги. Проведено розрахунки з використанням теорії зв‘язаних мод для більш складних 

структур, що складаються з багатьох елементів з різними періодами решітки. 

Ключові слова: бреггівська решітка, стандартне одномодове оптичне волокно, 

дисперсія, хроматична дисперсія, фоточутливість. 

Аннотация 

Представлены результаты моделирования волоконной брэгговской решетки, в ко-

торой различные спектральные составляющие входного импульса проходят разные оп-

тические пути, и возникает искусственно созданная дисперсия, которая может компен-

сировать хроматическую дисперсию волокна. Результаты расчетов свидетельствуют, 

что десятисантиметровая решетка может компенсировать дисперсию 100 км стандарт-

ного одномодового волокна для 0,6 нм ширины полосы. Проведены расчеты с приме-

нением теории связанных мод для более сложных структур, состоящих из многих еле-

ментов с разными периодами решетки. 

Ключевые слова: брєгговская решетка, стандартное одномодовое оптическое во-

локно, дисперсия, хроматическая дисперсия, светочувствительность. 

Abstract  

The results of the modeling of fiber Bragg grating in which the various spectral compo-

nents of the input pulse pass through different optical paths, and there is an artificially created 

dispersion which can compensate for the chromatic dispersion of the fiber. The calculation 

results show that tencentimeter array can compensate the dispersion of 100 km of standard 

single-mode fiber for the 0,6 nm bandwidth. The calculation using coupled mode theory for 

more complicated structures consisting of unequal periods of grating has been made. 

Keywords: Bragg grating, a standard singlemode optical fibers, dispersion, chromatic 

dispersion, photosensitivity. 
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НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ ФІЛЬТР НА ОСНОВІ 

КРИСТАЛОПОДІБНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ 

Зінгер Я. Л.; Попсуй В. І.; Нелін Є. А., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В радіоелектронних системах різного призначення широко застосову-

ють мікросмужкові пристрої. Останнім часом в мікросмужковій техніці 

склалися напрямки на основі нових технологічних рішень і матеріалів, що 

дозволяють істотно зменшити габарити пристроїв і підвищити їх вибір-

ність [1]. Один з цих напрямків  штучні структури з особливими харак-

теристиками [1, 2]. До таких структур відносять кристалоподібні структу-

ри з зонними властивостями, аналогічними кристалам [2]. 

У мікросмужкових пристроях застосовують мікросмужкові кристало-

подібні структури  електромагнітні кристали (ЕК), а також окремі ЕК-

неоднорідності. Традиційні ЕК-неоднорідності виконують двовимірними у 

вигляді отвору або щілини різної форми в металізованій поверхні або в си-

гнальному провіднику [1, 3]. Тривимірні ЕК-неоднорідності [4] мають сут-

тєво більшу ефективність, що визначається еквівалентним хвильовим ім-

педансом. В [4] запропоновано використання таких неоднорідно-стей як 

квазізосереджених реактивних елементів зі збільшенням значень реактив-

ностей в 1,5…4 рази у порівнянні з традиційними структурами. 

У доповіді досліджено низькочастотний фільтр на основі тривимірних 

ЕК-неоднорідностей як квазізосереджених реактивних елементів у порів-

нянні з традиційним фільтром. 

Традиційні мікросмужкові квазізосереджені ємність і індуктивність 

реалізують широким і вузьким відрізками сигнального провідника відпо- 

відно з низьким нZ  

і високим вZ  імпе-

дансами при номі-

нальному імпедансі 

0Z  (рис. 1) [1]. 

Імпеданси нZ  і 

вZ , а також довжи-

на l  задовольняють умовам 

 н 0Z Z    і   в 0Z Z ,  (1) 

 / 8l   ,  (2) 

де   Ғ довжина хвилі. Ємність і індуктивність визначаються формулами 

 
н

l
C

Z v
 ,   вZ l

L
v

 , (3) 

                                       а                                                          б 

 
Рисунок 1. Традиційні мікросмужкові квазізосереджені 

ємність (а) і індуктивність (б); l  Ғ довжина елемента. 
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де v  Ғ фазова швидкість хвилі. 

На рис. 2 показано тривимірні ЕК-неоднорідності. Низькоімпедансна 

неоднорідність утворена ненаскрізним металізованим отвором з боку сиг-

нального провідника, а високоімпедансна — наскрізним отвором у діелек-

трику з навісним провідником малого діаметра над ним. 

Внаслідок обмеження 

допустимою шириною си-

гнального провідника діа-

пазон значень імпедансів 

Z  традиційних мікросму-

жкових структур скла-

дає  приблизно 

20 …120 Ом при значенні 

0 50Z   Ом. Діапазон значень Z  тривимірних ЕК-неоднорідностей Ғ 

4…400 Ом [4]. 

Як бачимо, для мікросмужкових структур умови (1) виконуються не-

строго. Строгість цих умов зросте при розширенні діапазону імпедансів. 

Як видно з формул (3), при цьому збільшуються досяжні значення ємності 

й індуктивності. 

Умова (2) визначає граничну частоту для квазізосереджених елемен-

тів. При заданих значеннях C  і L  розширення діапазону імпедансів дозво-

ляє зменшити значення l . Внаслідок цього зменшуються розміри елемента 

і збільшується гранична частота. Таким чином, при використанні тривимі-

рних ЕК-неоднорідностей як реактивних елементів НЧ фільтра мають зме-

ншитися розміри і розширитися смуга подавлення. 

Порівняємо конструкції і характеристики НЧ фільтрів, виконаних на 

основі традиційних структур (на прикладі фільтра з [1]) і тривимірних  

ЕК-неоднорідностей. 

На рис. 3 приведено схему фільтра. Пара-

метри фільтра: гранична частота смуги пропус-

кання 1 ГГц, пульсації у смузі пропускання 

0,1 дБ, 0 50Z   Ом, характеристика Чебишова, 

8,209L   нГн, 3,652C   пФ. 

Рис. 4 ілюструє 

конструкції фільтрів 

зі збереженням відно-

сних розмірів. Дов-

жини фільтрів дорів-

нюють 32,73 і 23 мм. 

Матеріал основи  

Rogers RO3010, тов-

щина h  = 1,28 мм, відносна діелектрична проникність   = 10,2,  

                                   а                                         б 

    

Рисунок 2. Низько- (а) та високоімпедансна (б) 

тривимірні ЕК-неоднорідності. 

 

Рисунок 3. НЧ фільтр. 

                                       а 

 

                          б 

 

 
Рисунок 4. Конструкції фільтрів на основі традиційних 

структур (а) і тривимірних ЕК-неоднорідностей (б). 
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тангенс кута діелектричних 

втрат 0,0023 на частоті 10 ГГц, 

товщина металізації 0,035 мм. 

На рис. 5 приведено амплі-

тудно-частотні характеристики 

фільтрів на основі традиційних 

структур і тривимірних ЕК-не-

однорідностей. Моделювання 

виконано в програмному пакеті 

тривимірного елекромагнітного 

моделювання CST Microwave 

Studio. 

У фільтрі на основі триви-

мірних ЕК-неоднорідностей 

смуга подавлення значно шир-

ша, а розміри на 42% менші. 
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Анотація 

Запропоновано низькочастотний фільтр на основі тривимірних електромагнітно-

кристалічних неоднорідностей. Виконано порівняння конструкцій і характеристик за-

пропонованого і традиційного фільтрів. 

Ключові слова: електромагнітний кристал, низькочастотний фільтр. 

Аннотация 

Предложен низкочастотный фильтр на основе трехмерных электромагнитноткри-

сталлических неоднородностей. Выполнено сравнение конструкций и характеристик 

предложенного и традиционного фильтров. 

Ключевые слова: электромагнитный кристалл, низкочастотный фильтр. 

Abstract 

A low-pass filter based on three-dimensional electromagnetic crystals inhomogeneities 

is proposed. Comparisons of the structures and characteristics of the proposed and traditional 

filters are fulfilled. 

Keywords: electromagnetic crystal, low-pass filter. 

 

Рисунок 5. Розрахункові (1, 2) та експеримен-

тальна (3) амплітудно-частотні характеристики 

фільтрів на основі традиційних структур (1) і 

тривимірних ЕК-неоднорідностей (2, 3). 
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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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СЕРТИФІКАЦІЯ НЕЛІНІЙНИХ РАДІОЛОКАТОРІВ ЗА 

ПОКАЗНИКАМИ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Карлик Р. О., магістрант, Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

Технологія нелінійної радіолокації в сфері технічного захисту інфор-

мації призначена для виявлення, локалізації та ідентифікації радіоелект-

ронних закладних пристроїв несанкціонованого знімання інформації (ЗП). 

Типовий метод нелінійної радіолокації включає прийом сигналів від-

гуку від ЗП на другій і третій гармоніках зондуючого сигналу, обробку та 

індикацію їх рівнів для розпізнавання ЗП оператором. Радіолокаційні цілі, 

які містять напівпровідникові компоненти, на другій гармоніці випромі-

нюють на 20-30 дБ більш високий рівень сигналу у порівнянні з рівнем 

третьої гармоніки. Для розсіювачів контактного типу (структур «метал-

окисел-метал»), як правило, виконується зворотне співвідношення [1]. 

При сертифікації нелінійних радіолокаторів (НР) раціональними є їх 

випробування за показниками призначення методом порівняння. Наявність 

взаємних зв'язків між показниками призначення НР в значній мірі полег-

шує і спрощує проведення випробувань нелінійних радіолокаторів. Суть 

методу порівняння полягає в тому, що один з типів НР приймають за «ета-

лон», по відношенню до якого проводять порівняння за показниками приз-

начення решти нелінійних радіолокаторів [2, 3]. 

Таким чином, для сертифікації нелінійних радіолокаторів необхідною 

є оцінка показників призначення за вибіркою різних типів НР. Методики 

визначення показників призначення (дальність дії, роздільна здатність, ви-

бірковість тощо) показані у документі технічного захисту інформації НД 

ТЗІ 1.4.−002−08 «Радіолокатори нелінійні. Класифікація. Рекомендовані 

методи та засоби випробувань». 

Як приклад, виконаємо оцінку максимальної відстані виявлення нелі-

нійних розсіювачів. 

Рівняння для добутку відстаней між передавачем НР та НРс 1R  і 

приймачем НР та розсіювачем 2R , при яких здійснюється надійний при-

йом нелінійним радіолокатором сигналу відгуку на k-й гармоніці має вид 
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де TP , TG  – потужність передавача НР і коефіцієнт спрямованої дії його 

антени; GПР – коефіцієнт спрямованої дії прийомної антени НР на k-й гар-

моніці; 120W   – хвильовий опір вільного простору; ПРk
Р  − потужність 

сигналу на виході прийомної антени НР за умови ідеального її узгодження 
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з приймачем на k – й гармоніці; ДkZ  – сумарний опір нелінійних елементів 

НРс за k-ю гармонікою струму, що протікає через них; kR  − опір випро-

мінювання НРс на k-й гармоніці. 

Розрахунок за (1) передбачає використання у якості НРс єдиного імі-

татора ЗП. Розглянемо широкосмуговий імітатор закладного пристрою, в 

якості антенної структури якого є двозаходова плоска спіральна антена 

(ПСА) з нелінійним навантаженням, розрахована на діапазон частот 

(0,8...3) ГГц. ПСА з радіусом 26 мм, виконана з фольгованого текстоліту і 

навантажена на діод типу КД-522А в точках А і В показана на рис. 1. 

   

Рисунок 1. Імітатор НРс на 

базі плоскої двозаходової 

спіральної антени 

Рисунок 2. ДС ПСА, розра-

хована для частоти 1 ГГц 

Рисунок 3. ДС ПСА, розра-

хована для частоти 2 ГГц 

Геометричні параметри випромінюючої структури: кількість входів — 

2; початковий радіус (22…26) мм; кількість витків 2…3. У смузі частот 

(0,8...3) ГГц діаграма спрямованості (ДС) зазнає змін (рис. 2, 3). Коефіцієнт 

спрямованої дії (КСД) на частоті 1 ГГц становить (6,5…2,5) дБ за ширини 

головної пелюстки ДС (90°…120°). КСД на частоті 2 ГГц становить 

(2,0…0,5) дБ за ширини головної пелюстки ДС (120°…160°). На частотах 

понад 2 ГГц спостерігається зниження КСД, обумовлене розширенням го-

ловної пелюстки ДС і зростанням ширини випромінювання. 

У табл. 1, для п'яти різних типів серійних НР: 1y  − «ОНЕГА 3»; 2y  − 

«NR 900M»; 3y  − «NR 900E»; 4y  − «РОДНИК 23»; 5y  − «ЦИКЛОН М1А», 

приведені результати натурних вимірів та розрахунків за (1) при 1 2R R R   

максимальної відстані виявлення імітатора НРс на базі двозаходової ПСА з 

узгодженим у навантаженні діодом КД522А. 

Таблиця 1 

Досліджуваний при-

стрій − імітатор на 

базі ПСА 

Максимальна відстань виявлення ЗП, м Середнє 

значення 
y1 y2 y3 y4 y5 

Розраховане значення 1,91 2,17 2,08 1,86 2,24 2,05 

Виміряне значення 1,69 1,79 1,78 1,64 1,98 1,77 
 

Розбіжність отриманих результатів шляхом розрахунків та натурного 

експерименту можна пояснити впливом для розрахованих значень похиб-

кою непрямих вимірювань 1 , а для експериментально отриманих значень: 
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похибкою 2 , обумовленою невисоким рівнем відношення сигнал/шум на 

вході приймачів НР (енергетична похибка); похибкою 3 , через недоско-

налості екранування приймачів НР від зовнішніх і внутрішніх завад (похи-

бка недостатнього екранування); похибкою 4  впливу перевідбиттів від 

землі та навколишніх предметів (похибка перевідбиттів). 

Таким чином, для максимальної відстані виявлення імітатора ЗП роз-

раховане середнє значення за непрямими вимірами становитиме 

2,05±0,20 м, а експериментально отримане відповідно – 1,77±0,35 м. 
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Анотація 

Запропоновано для сертифікації нелінійних радіолокаторів (НР) випробування за 

показниками призначення методом порівняння. Показано, що оцінку показників приз-

начення необхідно проводити за вибіркою різних типів НР. Для сертифікації НР в якос-

ті єдиного імітатора закладного пристрою доцільно використати двозаходову плоску 

спіральну антену з узгодженим нелінійним навантаженням, 

Ключові слова: Нелінійна радіолокація, імітатор закладного пристрою, широко-

смугова антена. 

Аннотация 

Предложено для сертификации нелинейных радиолокаторов (НР) испытания по 

показателям назначения методом сравнения. Показано, что оценку показателей назна-

чения необходимо проводить по выборке разных типов НР. Для сертификации НР в ка-

честве единого имитатора закладного устройства рационально использовать двузаходо-

вую спиральную антенну с согласованным сопротивлением. 

Ключевые слова: Нелинейная радиолокация, имитатор закладного устройства, 

широкополосная антенна. 

Abstract  

It is offered tests on indices of assignment by a comparing method for nonlinear radars 

(NR) certification. It is shown that the assessment of indices of assignment needs to be carried 

out on selection of the NR different types. For certification of NR as the uniform simulator of 

the mortgage device rationally to use the two-аrmed spiral antenna with the coordinated 

resistance. 

Keywords: Nonlinear radar, simulator laying devices, broadband antenna. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПАСИВНОГО ІМІТАТОРА ЗАКЛАДНИХ 

ПРИСТРОЇВ З ФЛУКТУЮЧИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Бурковський Я. Ю.,  Зінченко М. В., к.т.н.  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для сфери технічного захисту інформації актуальними залишаються 

питання виявлення закладних пристроїв несанкціонованого доступу до ін-

формації (ЗП). Знаходження ЗП за принципом нелінійної радіолокації реа-

лізується за допомогою спеціальних приладів − нелінійних радіолокаторів 

(НР). Робота НР пов‘язана з розсіюванням радіоелектронними об‘єктами з 

нелінійними властивостями нових спектральних складових, відсутніх у 

складі зондуючого сигналу (ЗС) [1]. 

У порівнянні з іншими спеціалізованими приладами (детекторами по-

ля, аналізаторами спектра тощо) НР дозволяє виявляти ЗП, що знаходяться 

у неактивному стані (відсутнє живлення) та використовують спеціальні те-

хнології передачі сигналів (використання декількох несучих частот, склад-

ні види модуляції, передача інформації короткою серією після її накопи-

чення в пам'яті пристрою тощо) [1, 2]. 

У польових умовах щоразу виконується калібрування НР за допомо-

гою штатного імітатора ЗП, який розсіює «стійкий» за параметрами сигнал 

відгуку. У багатьох випадках штатний імітатор є симетричним вібратором 

з напівпровідниковим приладом у навантаженні. На практиці під час зон-

дування ЗП, останні часто перевипромінюють сигнал з флуктуючими па-

раметрами, що може слугувати причиною пропуску ЗП. Для зменшення 

ймовірності таких фактів першочергово необхідно калібрувати НР на флу-

ктуючий сигнал, для чого потрібен відповідний імітатор. 

У якості прототипу розглянемо найпростіший у технічному виконанні 

ЗП – відбивач-модулятор зовнішнього НВЧ сигналу. Принцип його роботи 

заснований на зміні параметрів розсіяного НВЧ сигналу в залежності від 

робочої точки нелінійного елемента, що встановлюється напругою моду-

лятора (мікрофона, стетоскопа) та відповідає стану повітряного середови-

ща з наявними звуковими хвилями [2]. 

Відбивач-модулятор у своєму складі має антену, наприклад, симетри-

чний вібратор, до входу якого паралельно підключений нелінійний еле-

мент (варикап, діод і т.п.) і мікрофон (стетоскоп). Електрорушійна сила 

(ЕРС), що виникає на кінцях мікрофона, змінює параметри нелінійного 

елемента. Вхідний опір антени закладного пристрою узгоджений з опором 

модулюючого кола. Ця умова є необхідною для максимального перетво-

рення енергії зондуючого сигналу в енергію перевипромінених гармонік. 

При проходженні моногармонічного НВЧ сигналу через нелінійне ко-

ло ЗП, його спектр зазнає нелінійного перетворення, з‘являються кратні 
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частоті діючого сигналу гармоніки. Причому, якщо параметри нелінійного 

елемента через модулятор залежать від стану зовнішнього повітряного 

простору, то і параметри цих гармонік (амплітуда та фаза) матимуть ту са-

му залежність. 

Згідно вище сказаного, у польових умовах доцільно виконувати каліб-

рування НР за допомогою резонансного імітатора ЗП на базі симетричного 

вібратора з напівпровідниковим приладом та модулятором у навантаженні. 

Основним завданням моделювання такого імітатора є створення уні-

версальної схемної моделі, оскільки її параметри можуть суттєво змінюва-

тися зі зміною робочої частоти діючого НВЧ сигналу. Така модель повин-

на перекривати робочий діапазон частот існуючих пасивних ЗП з коефіціє-

нтом перекриття три та більше. 

На рис. 1 представлена екві-

валентна схема імітатора заклад-

них пристроїв з діодом та моду-

лятором у навантаженні, де:  Е1 – 

джерело високочастотних коли-

вань, нав'язаних зондуючим сиг-

налом НР;  Езм – джерело змі-

щення (встановлює робочу точку 

діода);  Uмод – джерело модулю-

ючої напруги;  Д1 – напівпровід-

никовий діод; Сузг – ємність, що 

компенсує реактивний опір вібра-

тора;  Lузг – блокувальна або узгоджуюча індуктивність, що блокує шун-

тування високочастотного сигналу через джерело зсуву і модуляції; Zвх(р) 

– еквівалентний опір симетричного вібратора. 

Аналіз такої моделі відноситься до класу нелінійних задач електроди-

наміки, рішення якої вимагає використання потужних обчислювальних за-

собів. У той же час існує ряд наближених методів аналізу, що дозволяють 

знайти прийнятне рішення [3]. Одним з них є квазілінійний метод, що за-

стосовується для аналізу неліній-

них кіл при квазігармонічному ха-

рактері протікаючих в них струмів. 

Виконавши розрахунки зна-

чення амплітуди наведеної елект-

рорушійної сили (рис. 2) за умови 

опромінення імітатора ЗП неліній-

ним радіолокатором на відстані R, 

довжини хвилі λ=0,3 м та діючих 

потужностей Р1=0,3 Вт і Р2=0,6 Вт 

зондуючого сигналу (прийняли, 

що коефіцієнти підсилення антен 

НР та антени імітатора рівні 1), встановили: 

 

Рисунок 2. Залежність наведеної в імітаторі 

амплітуди ЕРС від відстані R 

 

 

Рисунок 1. Еквівалентна схема 

імітатора ЗП 
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• збільшення коефіцієнта модуляції з одночасним зменшенням рівня 

зондуючого сигналу спричинить зменшення рівня розсіяного сигналу від-

гуку; 

• збільшення коефіцієнта модуляції призведе до прямо пропорційного 

збільшення рівня нелінійних спотворень інформаційного сигналу. 

Кращий вплив на резонансний імітатор ЗП матиме імпульсний сигнал. 

Перехід від безперервного до імпульсного ЗС супроводжується виграшем в 

співвідношенні сигнал/шум на виході приймача НР.  

Таким чином, використання резонансного імітатора закладних при-

строїв на базі симетричного вібратора з напівпровідниковим приладом та 

модулятором у навантаженні дозволяє більш якісно налаштувати у польо-

вих умовах на ефективну роботу нелінійний радіолокатор. Оскільки запро-

понований імітатор, на відміну від штатного (без модулятора), розсіює си-

гнал з флуктуючими параметрами, що характерно для реальних пасивних 

закладних пристроїв. 
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Анотація 

Запропоновано для нелінійних радіолокаторів використовувати резонансний імі-

татор закладних пристроїв на базі симетричного вібратора з напівпровідниковим при-

ладом та модулятором у навантаженні. Показано, запропонований імітатор, на відміну 

від штатного (без модулятора), розсіює сигнал з флуктуючими параметрами, що харак-

терно для реальних пасивних закладних пристроїв. 

Ключові слова: Нелінійний радіолокатор, закладний пристрій, модулятор 

Аннотация  

Предложено для нелинейных радиолокаторов использовать резонансный имита-

тор закладных устройств на базе симметричного вибратора с полупроводниковым при-

бором и модулятором в нагрузке. Показано, предложенный имитатор, в отличие от 

штатного (без модулятора), рассеивает сигнал с флуктуирующими параметрами, что 

характерно для реальных пассивных закладных устройств. 

Ключевые слова: Нелинейный радиолокатор, закладное устройство, модулятор 

Abstract  

It is offered to use for non-linear radars the resonant simulator of mortgage devices on 

the basis of the symmetric vibrator with the semiconductor set and modulator in loading. It is 

shown, the offered simulator, unlike standard (without modulator), disperses a signal with 

fluctuating parameters that is typical for real passive mortgage devices. 

Keywords: Non-linear radar, mortgage device, modulator 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМАСКИРУЮЩИХ ПРИЗНАКОВ 

ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВ НА ТУННЕЛЬНОМ ДИОДЕ 

Во Зуй Фук, аспирант, Зинченко М. В., к.т.н. 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Предварительная аттестация помещений на предмет наличия радио-

электронных закладных устройств (ЗУ) несанкционированного доступа к 

информации проводится с помощью детекторов поля, анализаторов спек-

тра, металлоискателей, нелинейных радиолокаторов и т.д. Особые трудно-

сти создают ЗУ, которые находятся в режиме ожидания или работают на 

запись в память микросхемы, так как они не излучают демаскирующих 

электромагнитных полей. В этом случае эффективным средством поиска 

остается нелинейный радиолокатор (НР), принцип работы которого осно-

ван на способности искомых объектов спектрально преобразовывать и рас-

сеивать зондирующий сигнал (ЗС) [1]. 

Большинство ЗУ можно рассматривать как нелинейные рассеиватели 

(НРс), состоящие из ансамбля «электрически» малых антенн (проводников 

печатной платы, выводов электронных приборов и т.п.) и полупроводни-

ковых приборов (микросхем, транзисторов, диодов) в нагрузке. В процессе 

моногармонического зондирования среды на расстоянии до 1 м (частота 

800…1000 МГц, мощность на выходе излучателя до 2 Вт), облученный 

НРс, кроме основной спектральной компоненты частоты ЗС НР, также из-

лучает кратные ей гармоники. В нелинейной радиолокации идентификация 

НРс осуществляется по соотношению уровней принятых второй и третьей 

гармоник частоты ЗС НР. Для НРс с полупроводниковой элементной базой 

уровень второй гармоники превышает уровень третьей на 20…40 дБ. В 

случае рассеивания структурами «металл-окисел-металл» (МОМ-

структуры) выполняется обратное соотношение [2]. 

Сегодня недостаточно хорошо изучено влияние на надежность иден-

тификации НРс схемотехнических решений самих ЗУ. По этой причине 

типичный полупроводниковый рассеиватель может проявлять себя как 

МОМ-структура (инверсия идентификационного признака). 

Под инверсией идентификационного признака НРс понимается воз-

можность изменения соотношения на противоположное между уровнями 

второй и третьей гармоник рассеянного сигнала. Это явление выявлено в 

процессе зондирования радиомикрофонов на туннельных диодах с частот-

ной модуляцией (88…108 МГц), схемы которых представлены на рис. 1. 

Работа подобных ЗУ связана с наличием на вольт-амперной характеристи-

ке (ВАХ) диода (см. рис. 2) участка с отрицательным дифференциальным 

сопротивлением (ОДС). Из-за небольшой величины участка на ВАХ диода 

с ОДС, мощность, отдаваемая им на любых частотах, составляет доли 

милливатт. 
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При зондировании НРс 

полное напряжение на диоде 

0 0( ) cos( )mU t U U t     , где 0U  − 

напряжение смещения рабочей 

точки в область ОДС, mU  − ам-

плитуда наведенного ЗС НР 

напряжения, 0  − круговая ча-

стота ЗС НР,   − начальная фа-

за. Значение mU  определяется 

эффективной площадью рассеи-

вания ЗУ S и мощностью ЗС у 

рассеивателя P. Так как величи-

на P в процессе поиска варьиру-

ется, следовательно, значение 

mU  изменяется и часто не пре-

вышает 0,7 В.  

Благодаря аппроксимации 

ВАХ полиномом пятого порядка 

на рис. 2, получим функции 

уровней второй и третьей гар-

моник 

 2 2 2 4 3 2 4

2 2 3 0 4 0 5 0 00,5 1,5 (3 0,5 ) 5( 0,5 )m m m m m mI a U a U U a U U U a U U U U        ,  (1) 

 3 3 2 3 5

3 3 4 0 5 00,25 (2,5 0,312 )m m m mI a U a U U a U U U    ,  (2) 

где 2a ,.. 5a  коэффициенты аппроксимации, индексы которых соответствуют 

степени аргумента. 

а) 

 
 

б) 

 
 

в) 

 
 

Рисунок 2. ВАХ туннельных диодов: а) Д951Б, б) АИ201А, в) АИ301 

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 3. Зависимости соотношения 2 3I I  от Um при U0=0,35 мВ в схемах: 

а) на диоде Д951Б, б) на диоде АИ201А, в) на диоде АИ301 

Согласно (1) и (2) на рис. 3 показаны зависимости соотношения уров-

а) 

 

б) 

 

в) 

 
Рисунок 1. Схемы ЗУ на туннельном 

 диоде: а) Д951Б, б) АИ201А, в) АИ301 
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ней второй и третьей гармоник от амплитуды наведѐнного напряжения, из 

которых видно, что при определенных значениях Um  соотношение уровней 

гармоник меньше (равно) единицы ( 3 2I I ), т.е. происходит инверсия иден-

тификационного признака НРс. 

Выводы 

Радиомикрофоны на туннельных диодах с частотной модуляцией, ко-

торые находятся в режиме ожидания или работают на запись в память 

микросхемы, могут представлять серьезную угрозу, так как не излучают 

демаскирующего электромагнитного поля. Нелинейный радиолокатор 

также может быть малоэффективным при их поиске, поскольку такого ти-

па устройства способны изменять соотношения на противоположное меж-

ду уровнями спектральных составляющих рассеянного сигнала. 
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Анотація 

Показано, що закладні пристрої на тунельних діодах в режимах «очікування» та 

«на запис» важко виявити за демаскуючим електромагнітним випромінюванням. Нелі-

нійний радіолокатор також малоефективний для пошуку цих пристроїв із-за низької 

надійності ідентифікаційної ознаки, оскільки співвідношення між гармоніками в сигна-

лі відгуку розсіювача може змінюватися на протилежне. 

Ключові слова: закладний пристрій, зондування, тунельний діод 

Аннотация 

Показано, что закладные устройства на туннельных диодах в режимах «ожида-

ние» и «на запись» трудно выявить по демаскирующему электромагнитному излуче-

нию. Нелинейный радиолокатор также малоэффективен в поиске этих устройств из-за 

низкой надежности идентификационного признака, поскольку соотношение между 

гармониками в сигнале отклика рассеивателя может меняться на противоположное. 

Ключевые слова: закладное устройство, зондирование, туннельный диод 

Abstract  

It is shown that it is difficult to identify on the unmasking electromagnetic radiation the 

mortgaged devices at tunnel diodes in the "waiting" and "writing" modes. Nonlinear radar is 

ineffective in finding these devices due to the low reliability of the identification feature, be-

cause the relationship between harmonics in the response signal of the scatterer can be 

changed to the opposite. 

Keywords: mortgaged device, probing, a tunnel diode 
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ВИЯВЛЕННЯ DDOS-АТАК НА DNS-СЕРВЕР ЗА ЧАСОВИМ РЯДОМ 

УЗАГАЛЬНЕНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАФІКУ 

Зінченко В. В., магістрант; Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Сьогодні DDoS-атаки створюють суттєві загрози безпеці 

комп‘ютерних систем. Прийоми атак передбачають використання різних 

підходів та засобів, які стають все потужнішими та можуть перенаситити 

будь-який «онлайн хост» або сервіс. Можливий катастрофічний наслідок 

від цих атак, пов‘язаний зі враженням основних компонент інфраструктури 

Інтернету, таких як DNS-сервери. 

DNS-сервер є сервісом, що встановлює відповідність між доменними 

іменами та IP-адресами, тобто фактично використовується в усіх інших 

службах і протоколах мережі. Як наслідок, вихід з ладу навіть незначної 

частини DNS-інфраструктури протягом невеликого проміжку часу може 

спричинити значний хвильовий ефект «замирання», що стрімко зростає. 

DNS-протокол не підлягає шифруванню протягом процесу передачі. У 

якості транспортного протоколу використовується UDP-протокол, котрий, 

на відміну від TCP-протоколу, не виконує трьохстороннього зв‘язку і вза-

галі не встановлює з‘єднання з адресатом. За таких умов неважко підміни-

ти IP-адресу джерела. На невеликі DNS-запити сервери можуть дати DNS-

відповідь великого розміру. Таким чином, DNS-сервери є популярними 

об‘єктами для DDoS-атак [1]. 

DDoS-атаки на DNS-сервери можна розділити на два класи. Атаки 

першого класу, котрі носять назву flooding-атак, переповнюють DNS-

сервери великою кількістю DNS-запитів. Потік пакетів займає весь пропу-

скний канал і не дає атакованій машині можливості обробляти легальні за-

пити. Як правило, такі атаки виконуються шляхом зараження певного чис-

ла комп'ютерів відповідними програмами, котрі в певний момент почина-

ють здійснювати запити до атакованого сервера (рис.1). 

Атаки другого класу експлуатують відкриті рекурсивні DNS-сервери, 

щоб більш наситити трафік, через який безпосередньо здійснюється атака, 

тому має назву DNS-атак з підсиленням. Відкриті рекурсивні сервери 

приймають DNS-запити навіть з чужих мереж та без будь-яких попередніх 

перевірок відправляють відповіді на задану IP-адресу. Ініціатори атаки за-

здалегідь замінюють її на IP-адресу «жертви». Коефіцієнт підсилення ата-

ки може досягати значень з інтервалу 30…60. Тобто, на кожний умовний 1 

байт запиту сервери відправлять 30…60 байтів відповіді «жертві». Відпо-

відна схема атак такого класу зображена на рис. 2. 
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Рисунок 1. Архітектура 

flood-атаки 

Рисунок 2. Архітектура 

DNS-атаки з підсиленням 

Здебільшого, при виконанні flooding-атак використовується проміжна 

група з великої кількості заражених посередників. З іншого боку, «атакую-

чі» формують DNS-запити таким чином, щоб DNS-сервер не зміг знайти 

відповідну IP-адресу заданому доменному імені. Тобто, для трафіку DNS-

сервера під час враження flooding-атаками притаманне високе значення ві-

дношення неуспішних спроб знаходження відповідності між доменним 

іменем та IP-адресою до успішних. Позначимо таке відношення за інтервал 

часу t  FSR: 

 
кількість неуспішних спроб

кількість успішних спроб
FSR   

Зазвичай, клієнт відправляє запит до свого локального DNS-сервера, а 

той у свою чергу, створює та надсилає відповідь. При DNS-атаках з підси-

ленням, DNS-сервер («жертва») отримує велику кількість відповідей без 

попередньої відправки відповідних запитів. Тобто, високе значення відно-

шення кількості отриманих відповідей до отриманих запитів є характер-

ною ознакою DNS-атак з підсиленням. Відношення відповідних пакетів за 

інтервал часу t  позначимо USQ: 

 
кількість отриманих відповідей

кількість отриманих запитів
USQ   

Узагальнену характеристику трафіку визначимо як зважену суму FSR 

та USQ і позначимо CAT: 

 (1 ) ,CAT USQ FSR     

де (0;1) . Отже, flooding-атаки збільшуватимуть значення FSR, а DNS-

атаки з підсиленням – значення USQ, при атаках кожного класу збільшува-

тиметься значення CAT. Таким чином, раптове збільшення CAT за корот-

кий проміжок часу може сигналізувати про спробу DDoS-атаки на деякий 

сервер.  

Обчислюючи значення CAT трафіку DNS-сервера на кожному часо-



 

Захист інформації 

Міжнародна науково-технічна конференція 

224 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

вому проміжку t , можна сформувати часовий ряд CATi , 1,2,...i   [2, 3]. 

Для моделювання такого часового ряду доцільно використовувати AAR(p) 

– адаптивну авторегресію порядку p: 

 
1

( )
p

i j i j i

j

a i a 



  , 

де ia  − виміряні значення CAT на інтервалі ( ;( 1) )i t i t ; ( )j i  − параметри 

моделі; i  − білий шум (засоби моніторингу вимірюють параметри трафіку 

з похибками). Позначимо ваговий вектор 1 2( ) [ ( ), ( ),..., ( )]T

pi i i i    . Ваговий 

вектор можна знайти за допомогою рекурсивного методу найменших квад-

ратів, що дозволяє застосування цього підходу у режимі реального часу.  

Багатовимірний ваговий вектор ( )i  розмірності p може бути викорис-

таний для відображення поточного стану DNS-трафіку. Раптова зміна зна-

чень САТ за короткий проміжок часу, що є характерною ознакою DDoS-

атаки на DNS-сервери, відобразиться на ваговому векторі. Отже, всю мно-

жину можливих вагових векторів можна розділити на дві частини, одна з 

яких відповідає штатній роботі DNS-серверу, а інша − ймовірній DDoS-

атаці на сервер. Тоді виявлення DDoS-атак зводиться до встановлення кла-

су чергового вагового вектору – задача класифікації векторів. Для вирі-

шення такої задачі доцільним буде використання методу опорних векторів. 
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Анотація 

Представлено метод виявлення DDoS-атак на DNS-сервер (flooding-атак та DNS-

атак з підсиленням) з використанням часового ряду узагальненої характеристики його 

трафіку, який дозволяє проводити відстеження у режимі реального часу. 

Ключові слова: DDoS-атаки, DNS-сервер, безпека мережі. 

Аннотация 

Представлен метод выявления DDoS-атак на DNS-сервер (flooding-атак и DNS-

атак с усилением) с использованием временного ряда обобщѐнной характеристики его 

трафика, который позволяет проводить отслеживание в режиме реального времени. 

Ключевые слова: DDoS-атаки, DNS-сервер, безопасность сети. 

Abstract 

An approach for detection of DDoS-attacks against DNS-server (flooding-attacks and 

DNS amplification attacks) using time series of generalized characteristic of its traffic which 

allows the monitoring in real time is provided. 

Keywords: DDoS-attacks, DNS-server, network security. 
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ЗОНДУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РОЗСІЮВАЧІВ З 

«ЕЛЕКТРИЧНО МАЛИМИ» АНТЕНАМИ 

Нільський Б. О., магістрант, Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Нелінійна радіолокація використовується у багатьох сферах людської 

діяльності: технічний захист інформації, технології військового призна-

чення, неруйнівний контроль якості виробів тощо. За її допомоги здійсню-

ється виявлення закладних радіоелектронних пристроїв (ЗП), до складу ко-

трих входять напівпровідникові прилади. Функціонування нелінійних ра-

діолокаторів (НР) пов‘язане з ефектом перевипромінювання нелінійними 

розсіювачами (НРс) під час зондування нових спектральних складових – 

гармонік частоти зондуючого сигналу (ЗС) [1].  

Оскільки потужність випромінювання ЗС НР відповідно до існуючих 

норм має обмеження, то подальший якісний розвиток технології нелінійної 

радіолокації безпосередньо пов'язаний з технологіями максимізації «нав'я-

зування» енергії зондуючого сигналу нелінійним розсіювачам. Причому 

необхідно враховувати, що рівні прийнятих на гармоніках сигналів зале-

жать, крім властивостей розсіювача, від форм діаграм вторинного розсію-

вання НРс, які на різних частотах можуть відрізнятися між собою. Також 

можлива істотна різниця виду залежностей амплітуд нелінійних продуктів 

з частотами 2 ЗСf  і 3 ЗСf  від амплітуди ЗС на частоті ЗСf , що пояснюється 

спотворенням вольт-амперних характеристик (ВАХ) напівпровідникових 

приладів у складі НРс [2, 3].  

Закладний пристрій як НРс має струмопровідні елементи − «випадко-

ві» антени, у навантаженні котрих можуть знаходитися напівпровідникові 

прилади. На практиці майже всі «випадкові» антени з нелінійним наванта-

женням є «електрично малими», тобто їх розміри набагато менше довжини 

хвилі ЗС НР. 

На рис. 1. показана діаграма ро-

зсіювання симетричним вібратором 

з нелінійним навантаженням на час-

тоті ЗС, довжина пліч якого на поря-

док, а радіус на два порядки, менші 

довжини падаючої хвилі. З чого ви-

дно, що навіть «електрично малі» 

антенні структури мають просторову 

вибірковість. Останнє є вагомим 

чинником при «нав'язуванні» енергії 

ЗС цим об'єктам. 

Залежність поглиненої НРс ене-

 

Рисунок 1. − Діаграма розсіювання НРс 
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ргії діючого імпульсного НВЧ сигналу ЗС ( )J x  від довжини «електрично 

малої» антени x  є: 

       ЗС ( ) expJ x D E E E x dE      , (1) 

де  D E  − функція спектрального перетворення НРс;  E  − спектр імпу-

льсного ЗС НР;  E  −  коефіцієнт послаблення сигналу «електрично ма-

лою» антеною. 

Рівняння (1) є рівнянням Фредгольма першого роду відносно функції 

 E , яке належить до некоректно поставлених задач, коли незначні флук-

туації величини ЗС ( )J x  можуть викликати істотні зміни  E . 

Таким чином, максимально ефективно поглинається енергія діючого 

поля «випадковими електрично малими» антенами НРс для тих спектраль-

них складових зондуючого сигналу, довжини хвиль яких порівнянні з дов-

жинами «випадкових» антен. 

При використанні як мінімум двох різних за формою та/або амплітуді 

ЗС із суцільним спектром  1x t  і  2x t  перетворення розсіювачем ЗС є не-

лінійним, якщо не виконується щодо  ix t  рівність: 

      i iu t h t x t   

де  iu t − відгук об'єкта на i-й ЗС,  h t  − імпульсна характеристика НРс, 

  − символ згортки, а знак рівності розуміється як тотожність відносно 

 ix t . 

Характеристика нелінійності  t   перетворення сигналів НРс визна-

чається виразом: 

        1
1 21t u t F K u t     , 

де 
1F 
 − зворотне перетворення Фур'є, ( )K   − передавальна функція фа-

зового коректора між спектрами. 

Нелінійні спотворення ЗС випромінювачем НР можуть бути врахова-

ні, якщо використовувати двоканальний приймач: перший (опорний) канал 

реєструє ЗС на виході випромінювача НР, а другий (вимірювальний) − від-

гуки НРс. У такому випадку характеристика нелінійності приймає вигляд: 

                1

1 2 2 1П u u x xt Q h t x t F F Q h t x t F Q x t Q x t                        
, 

де F  − перетворення Фур'є. Перетворення сигналів приймачем врахову-

ється за допомогою нелінійного оператора вимірювального каналу uQ , що 

перетворює часову функцію відгуку об'єкта на вході вимірювального кана-

лу приймача в часову функцію на його виході, і нелінійного оператора 

опорного каналу xQ . 

Таким чином, ефективне виявлення НРс можливо при максимальному 

поглинанні енергії ЗС НР досліджуваним об'єктом шляхом чергування 
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один за одним різних за амплітудою і формою ЗС, що являють реалізацію 

випадкового процесу із суцільним спектром. 

Висновки 

Подальший якісний розвиток технології нелінійної радіолокації безпо-

середньо пов'язаний з максимізацією «нав'язування» енергії зондуючого 

сигналу нелінійним розсіювачам (НРс). Так як максимально ефективно 

НРс поглинається енергія тих спектральних складових зондуючого сигна-

лу, довжини хвиль яких зрівнянні з довжинами його «випадкових» антен, 

тому раціональним для практики є використання чергування різних за ам-

плітудою і формою зондуючих сигналів, що представляють реалізацію ви-

падкового процесу із суцільним спектром. 
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Анотація 

Показано, що максимально ефективно нелінійним розсіювачем поглинається ене-

ргія тих спектральних складових зондуючого сигналу, довжини хвиль яких зрівнянні з 

довжинами його «випадкових» антен, тому раціональним для практики є використання 

чергування різних за амплітудою і формою опромінюючих сигналів, що представляють 

реалізацію випадкового процесу із суцільним спектром. 

Ключові слова: Нелінійний розсіювач, зондуючий сигнал, «електрично малі» ан-

тени 

Аннотация 

Показано, что максимально эффективно нелинейным рассеивателем поглощается 

энергия тех спектральных составляющих зондирующего сигнала, длины волн которых 

сравнимы с длинами его «случайных» антенн, поэтому для практики рациональным яв-

ляется использование чередования различных по амплитуде и форме облучающих сиг-

налов, представляющих реализацию случайного процесса со сплошным спектром. 

Ключевые слова: Нелинейный рассеиватель, зондирующий сигнал, «электриче-

ски малые» антенны 

Abstract 

It is shown that the most efficient by nonlinear scatterer absorbed the energy of the 

probing signal spectral components which wavelengths are matched with its "random" anten-

nas length, so it is rational in practice to use irradiate signals alternation of different amplitude 

and shape that represent the realization of a random process of continuous spectrum. 

Keywords: Nonlinear diffuser, sounding the alarm, "electrically small" antennas 
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ВИЯВЛЕННЯ СТЕГАНОГРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

УНІВЕРСАЛЬНИХ СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОНТЕЙНЕРУ 

Прогонов Д. О.; Панічева Д. О. 

Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет Украї-

ни «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для приховання факту несанкціонованої передачі конфіденційних да-

них у інформаційно-комунікаційних системах (ІКС), наприклад, соціаль-

них мережах, службах обміну мультимедійними даними, зловмисниками 

та терористами широко використовуються методи цифрової стеганогра-

фії [1]. В якості файлів-контейнерів для приховання повідомлень (стегода-

них) найбільш часто використовуються мультимедійні дані, зокрема циф-

рові зображення (ЦЗ) [1, 2]. Вбудовування стегоданих в більшості випадків 

проводиться з використанням поширених (наприклад, двовимірного дис-

кретного вейвлет перетворення (ДДВП)) та спеціальних (зокрема, сингуля-

рного розкладу (СР)) методів обробки матриць яскравості пікселів ЦЗ, що 

дозволяє досягти компромісу між стійкістю прихованих повідомлень (сте-

ганограм) до методів пасивного та активного стегоаналізу. Тому актуаль-

ною задачею є пошук ефективних методів виявлення стеганограм незале-

жно від області вбудовування стегоданих. 

Для детектування факту наявності прихованих повідомлень у цифрові 

зображення широко використовуються методи статистичного стегоаналізу, 

зокрема статистичні моделі зображень-контейнерів (СМК) [1]. В робо-

тах [3, 4] було показано, що застосування статистичних моделей ЦЗ в про-

сторовій (модель SPAM) та частотній (модель CC-PEV) областях дозволяє 

з високою ймовірністю виявляти стеганограми, сформовані із використан-

ням ДДВП зображення-контейнеру (ЗК). Ефективність цих моделей суттє-

во знижується у випадку використання СР матриць яскравості пікселів ЗК. 

Внаслідок цього становить інтерес застосування універсальних СМК для 

підвищення ймовірності виявлення стеганограм з даними, вбудованими з 

використанням СР матриць яскравості пікселів ЗК. 

В роботі розглянуто випадок вбудовування стегоданих у ЦЗ з викорис-

танням СР матриць яскравості пікселів ЗК згідно методу Агарваля [5]. Фо-

рмування стеганограм згідно цього методу проводиться шляхом додавання 

векторів сингулярних чисел матриць яскравості пікселів каналів кольору 

зображення-контейнеру I  та стегоданих D , представлених у вигляді ко-

льорових ЦЗ, з ваговим коефіцієнтом G , що залежить від енергії прихову-

ваних повідомлень:  

 ,S I DG        (1) 

де S   вектор сингулярних чисел заповненого ЗК.  

Для виявлення стеганограм в роботі використовувалися стегодетекто-
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ри SPAMSD , CC PEVSD   та CDFSD , засновані на статистичних моделях ЗК для про-

сторової (модель SPAM) та частотної (модель CC-PEV) областей [3, 4], а 

також їх об‘єднання (універсальна) модель CDF [6].  

Дослідження точності виявлення стеганограм, сформованих згідно ме-

тоду Агарваля, при використанні статистичної моделі CDF проводилося на 

тестовому пакеті ЦЗ зі 9000 зображень псевдовипадковим чином вибраних 

зі стандартного пакету MIRFlickr-25k та масштабованих до однакового ро-

зміру 512 512  пікселів. В якості стегоданих були використані ЦЗ з різним 

ступенем деталізації: «Креслення» (567 463  пікселів), «Карта» (800 800  

пікселів) та «Портрет» (565 850  пікселів). Ступінь заповнення ЗК стегода-

ними C  (частка модифікованих сингулярних чисел ЗК) змінювалася від 

5% до 25% з кроком 5% та від 25% до 95% з кроком 10%. Значення вагово-

го коефіцієнту G  у формулі (1) змінювалося від min 0.02G   (нижня границя 

відновлення стегоданих) до max 0.08G   (поява візуальних спотворень ЦЗ) з 

кроком 0.02G  . 

У таблиці 1 наведені результати дослідження точності виявлення сте-

ганограм (метрика Area-under-ROC curve (AUC) [7]), сформованих, згідно 

методу Агарваля, при використанні SPAMSD , CC PEVSD   та CDFSD  у випадку сла-

бкого ( min10%,C AUC  ) при minG G  та сильного ( max85%,C AUC  ) при 

maxG G  заповнення ЗК стегоданими. 

Таблиця 1 

Значення метрики AUC для статистичних стегодетекторів SPAMSD , CC PEVSD   та CDFSD  

при виявленні стеганограм, сформованих згідно методу Агарваля, при слабкому  

( minAUC ) та сильному ( maxAUC ) заповненні ЗК стегоданими 

Стегодетектор 

 

Тип стегоданих 

SPAMSD
 CC PEVSD   CDFSD

 

maxAUC
 minAUC

 maxAUC
 minAUC

 maxAUC
 minAUC

 
«Креслення» 0.992 0.696 0.947 0.545 0.997 0.764 

«Карта» 0.989 0.687 0.945 0.535 0.997 0.769 

«Портрет» 0.979 0.697 0.890 0.536 0.992 0.755 

 

За результатами аналізу отриманих даних встановлено, що точність 

виявлення стеганограм слабко залежить від типу прихованих повідомлень 

при використанні стегодетекторів SPAMSD , CC PEVSD   та CDFSD (табл. 1). Вико-

ристання універсальної статистичної моделі CDF дозволяє суттєво підви-

щити точність виявлення стеганограм (метрика AUC) у порівнянні зі ста-

тистичними моделями SPAM та CC-PEV, навіть у випадку слабкого запов-

нення ЗК стегоданими ( min10%,C AUC  , табл. 1). 
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Анотація 

В роботі досліджена точність виявлення стеганограм, сформованих з використан-

ням сингулярного розкладу матриць яскравості пікселів зображення-контейнеру, при 

застосуванні статистичних моделей цифрових зображень в просторовій (модель SPAM) 

та частотній (модель CC-PEV) областях, а також універсальної статистичної моделі 

CDF. Встановлено, що використання моделі CDF дозволяє суттєво підвищити точність 

виявлення стеганограм, у порівнянні з моделями SPAM та CC-PEV, навіть у випадку 

слабкого заповнення зображення-контейнеру стегоданими. 

Ключові слова: статистичний стегоаналіз, сингулярний розклад. 

Аннотация 

В работе проведены исследования точности обнаружения стеганограмм, сформи-

рованных с применением сингулярного разложения матриц яркостей пикселей изобра-

жения-контейнера, при с использованием статистических моделей цифровых изобра-

жений в пространственной (модель SPAM) и частотной (модель CC-PEV) областях, а 

также универсальной статистической модели CDF. Показано, что использование моде-

ли CDF позволяет существенно повысить точность обнаружения стеганограмм, в срав-

нении с моделями SPAM и CC-PEV, даже в случае слабого заполнения изображения-

контейнера стегоданными. 

Ключевые слова: статистический стегоанализ, сингулярное разложение. 

Abstract  

The paper is devoted to analysis the accuracy of stego image detection by usage of sta-

tistical models the cover image in spatial (SPAM model) and frequency (CC-PEV) domains, 

as well as universal CDF model. It is considered the case of message hiding with usage of 

singular decomposition of cover image matrices. We demonstrate that usage of universal CDF 

model allows significantly improve the accuracy of stego image detection, even in case of low 

cover image payload. 

Keywords: statistical steganalysis, singular decomposition.  
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