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

системи». Київ, 20 – 26 березня 2017 р.: матеріали конференції — Київ, 2017. — 274 с. 

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

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

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

та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка. Теорія та практика 

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

радіолокація, навігація. Радіоелектроніка біомедичних технологій. Мікроелектронна техніка. 

Функціональна та наноелектроніка. Захист інформації. 

Збірник призначений для науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних 

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

викладачам, аспірантам та студентам радіотехнічних, телекомунікаційних, радіоелектронних, 

радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів.  
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В сборник материалов конференции включены тезисы представленных докладов, в которых 
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Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. 

Обчислювальні методи в радіоелектроніці. 

Методи та алгоритми аналізу та синтезу лінійних, лінійно-параметрич-

них, нелінійних кіл; синтез та аналіз оптимальних та квазіоптимальних ал-

горитмів виявлення, розрізнення, оцінки невідомих параметрів і фільтрації 

сигналів; адаптивні методи подолання апріорної невизначеності при обро-

бці сигналів в радіотехнічних системах різноманітного призначення; розра-

хункові методи та алгоритми оброки сигналів. 

 

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

Секретар секції: Ляшук О. М. 
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ФІЛЬТР НИЖНІХ ЧАСТОТ НА С-НЕГАТРОНІ 

Лазарєв О. О., к.т.н., доцент 
Вінниьцький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Частотні фільтри електричних сигналів широко використовуються у 

всіх радіотехнічних пристроях та входять до складу будь-якої телекомуні-

каційної системи. Характеристики фільтрів визначають параметри частот-

ної селективності радіотехнічних пристроїв та якість телекомунікаційних 

систем, тому є актуальною задачею покращення параметрів та характерис-

тик частотних фільтрів. Одним із шляхів покращення характеристик часто-

тних фільтрів є використання нової елементної бази , зокрема R-, L-, C-не-

гатронів (приладів, що в певному режимі роботи мають від’ємне значення 

основного диференційного параметру: від’ємний активний опір (R-негат-

рони), від’ємна індуктивність (L-негатрони), від’ємна ємність (C-негат-

рони) [1 - 3].  

Метою роботи є покращення характеристик фільтра нижніх частот за 

рахунок використання С-негатрона. 

Для досягнення поставленої мети в роботі виконуються такі задачі: 

1. Аналіз частотних характеристик фільтра нижніх частот на С-негатроні. 

2. Розробка та дослідження фільтра нижніх частот з покращеними часто-

тними характеристиками. 

Схема найпростішого ідеального фільтра нижніх частот на С-негатроні 

наведена на рис. 1. В даній схемі враховується лише від’ємна ємність ( )C   

С-негатрона В практичній реалізації С-негатронів з використанням фізич-

них явищ (фізичні С-негатрони) та схемотехнічних рішень (схемотехнічні 

С-негатрони), до еквівалентної схеми С-негатрона будуть входити також до-

датній або від’ємний активний опір [2] та параметри елементів еквівалент-

ної схеми будуть частотозалежними. 

 Комплексний коефіцієнт пере-

дачі даного фільтра визначається ви-

разом: 

 
 
  ( )

1

1

вих

вх

U j
K j

U j j RC




  
 


. 

Звідки одержимо вирази для ам-

плітудно-частотної характеристики 

 K   (АЧХ) та фазочастотної  хара-

ктеристики     (ФЧХ) фільтра: 

   
 

2
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K K j
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,  ( )( ) arctg RC     . 

 
Рисунок 1. Найпростіший ідеальний 

фільтр нижніх частот на С-негатроні 
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Частоту зрізу зр  даного фільтра визначимо з умови   1 2зрK   . 

Так як ( ) 0C   , то ( )1зр RC   . На частоті зрізу фазовий зсув становить 

 ( ) arctg 1 45зр       . На рис. 2 наведені нормовані АЧХ та ФЧХ філь-

тра нижніх частот на С-негатроні та фільтра прототипу (RC- фільтра ниж-

ніх частот на додатній ємності), де зр    - нормована частота. Графіки 

побудовані в програмі Mathcad. 

З наведених на рис. 2 частотних характеристик видно, що АЧХ фільтрів 

є однаковими, проте ФЧХ фільтрів є протилежними. Так фільтр нижніх ча-

стот на С-негатроні на частоті зрізу ( 1 ) має фазовий зсув 45, а фільтр 

на додатній ємності має фазовий зсув -45. Дана властивість дозволяє вико-

ристовувати фільтр на С-негатроні для компенсації фазових спотворень си-

гналу в RC-фільтрі нижніх частот на додатній ємності.  

Спрощена схема фільтра нижніх частот з покращеною фазочастотною 

характеристикою на С-негатроні та схемотехнічна реалізація на операцій-

ному підсилювачі (ОП) зображена на рис. 3. Результати моделювання філь-

тра в програмі Micro-Cap наведені на рис. 4 .  

 
Рисунок 2. АЧХ  K   та ФЧХ     фільтра нижніх частот на С-негатроні,  

АЧХ  0K   та ФЧХ  0   фільтра-прототипу  

  
а)                                                                     б) 

Рисунок 3. Схеми фільтра нижніх частот з покращеною фазочастотною характеристи-

кою: а) спрощена схема, б) схема на схемотехнічному С-негатроні на ОП 
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З наведених АЧХ та ФЧХ да-

ного фільтра (рис. 4) видно, що 

крутість спаду АЧХ після частоти 

зрізу становить близько 12дБ на 

октаву, а фазовий зсув на частоті 

зрізу лише 0,2 (проти 90 для фі-

льтра 2-го порядку на додатних 

елементах). Таким чином викори-

стання С-негатрона дозволяє усу-

нути фазові спотворення сигналу 

в фільтрі нижніх частот. Однак на-

явність від’ємної ємності в схемі 

фільтра робить його потенційно-

нестійким, а також впливає на чу-

тливість фільтра, що потребує до-

даткових досліджень. 
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Анотація 

Розглянуті характеристики фільтра нижніх частот на С-негатроні. Показано, що ви-

користання С-негатрона дозволяє усунути фазові спотворення сигналу в фільтрі нижніх 

частот. 

Ключові слова: С-негатрон, від’ємна ємність, фільтр нижніх частот. 

Аннотация 

Рассмотрены характеристики фильтра нижних частот на С-негатроне. Показано, 

что использование С-негатрона позволяет устранить фазовые искажения сигнала в фи-

льтре нижних частот. 

Ключевые слова: С-негатрон, отрицательная емкость, фильтр нижних частот. 

Abstract  

Сharacteristics of the low-pass filter on the C-negatron are considered. It is shown that 

the use of C-negatron eliminates phase distortion of a signal in the low-pass filter. 

Keywords: C-negatron, negative capacitance, low-pass filter. 

 

 
Рисунок 4. АЧХ (зверху) та ФЧХ (знизу) фі-

льтрів нижніх частот 2-го порядку 
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ПОВНА ПОТУЖНІСТЬ ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ККД ТРИФАЗНОЇ 

ЧОТИРИПРОВІДНОЇ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ 

Артеменко М. Ю., доктор технічних наук, професор 

Національний технічний університет України «Київський 

 політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Одним із перспективних технічних напрямів енергозбереження в три-

фазних системах живлення є зниження втрат та відновлення якісних показ-

ників електроенергії на клемах потужних споживачів шляхом застосування 

паралельних активних фільтрів (ПАФ) з можливістю формування оптима-

льних вхідних струмів в умовах нестабільності навантаження та параметрів 

вхідної напруги. При цьому важливо коректно визначити повну потужність 

чотирипровідної системи живлення, оскільки через неадекватність формули 

повної потужності невірно визначається і коефіцієнт потужності, внаслідок 

чого алгоритми керування активними фільтрами не забезпечують оптима-

льного енергетичного режиму, що характеризується мінімумом втрат та 

одиничним коефіцієнтом потужності [1]. 

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

складається з трифазного джерела напруги синусоїдної форми, лінії пере-

дачі з відповідними активно-індуктивними опорами, несиметричного нава-

нтаження та паралельного активного фільтра. 

 
Рисунок 1. Система живлення 

Усталений синусоїдний процес в системі живлення з круговою часто-

тою   описується матрично-векторним рівнянням відносно трикоординат-

них комплексних векторів діючих значень фазних напруг та струмів 

 ( ) ,j v u R X i=   (1) 

де ; ( )T T T T
n nr r L L     R E jj R X E jj X – симетричні матриці акти-

вних та реактивних опорів в прийнятій моделі лінії передачі; 1 1 1 ;T j
T

– знак транспонування; 

– знак комплексного спряження; 
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Потужність втрат в лінії передачі 

 
2 2 2 2( ) ( ) .T T T
A B C N N NP I I I r I r r r         i E jj i i Ri  (2) 

Потужність навантаження 

 =Re( ) Re( ) Re( ) .T T T TP P       v i u i i R i u i  (3) 

Виділимо в комплексних векторах діючих значень фазних напруг дже-

рела та лінійних струмів вектори дійсних та уявних частин 

; ,R I R Ij j   u u u i i i
 тоді екстремальна задача максимізації активної 

потужності трифазного навантаження при заданих напругах джерела та фі-

ксованій потужності втрат в лінії передачі формалізується наступним чи-

ном: 

 
( ) ( ) const;

Re( ) Re[( ) ( )] max.

T T T
R I R I R R I I

T T T T
R I R I R R I I

P j j

j j

      

     

i i R i i i Ri i Ri

u i u u i i u i u i
 

Результатом розв’язання аналогічної екстремальної задачі методом 

множників Лагранжа [2] є вектор оптимальних значень лінійних струмів 

 
1 1/ ( ) / ( ) ,T T

опт Pr P r  
      i u R u R u u u u   

де комплексному вектору 1r

u R u  відповідає вектор миттєвих значень фа-

зних напруг з частково послабленою складовою нульової послідовності 

 
0

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ,

3

A B Cu t u t u t
t t 

 
 u u j

 
причому величина коефіцієнта послаблення 0 3 / ( 3 )N Nr r r    в точності 

дорівнює такому, що мінімізує втрати енергії в лінії передачі чотирипровід-

ної трифазної мережі при несинусоїдних фазних напругах [3]. 

Максимальна потужність навантаження 

 max =Re( ) ( / ) .T T
оптP P P r P
      u i u u  (4) 

Величина 
1

0 0/T T Tr P
     u u u R u u i  дорівнює потужності резис-

тивного короткого замикання системи живлення, оскільки вектор струмів 
1

0
i R u  є розв’язком системи рівнянь (1) при ; .v 0 X 0= =  

Таким чином, маємо кінцеву формулу для повної потужності: 

 max 0= .S P P P P    (5) 

Активна потужність трифазного джерела в оптимальному режимі 
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 0Re( )T
дж оптP P P  u i  (6) 

є середнім геометричних значенням потужностей втрат та потужності рези-

стивного короткого замикання системи живлення. 

Максимальний коефіцієнт корисної дії системи живлення досягається 

при формуванні оптимального значення вектора струмів трифазного дже-

рела засобами активної фільтрації та визначається виразом: 

 max 0 0 0= / ( ) / 1 / .джP P P P P P P P P         (7) 

Вектор напруг навантаження при оптимальних струмах джерела 

 0( ) / ( )опт оптj P P j      v u R X i u R X u=  

має фазові та амплітудні відмінності від вектора фазних напруг джерела, що 

доцільно враховувати при побудові алгоритмів керування засобами актив-

ної фільтрації, які розташовані безпосередньо на затискачах трифазного на-

вантаження. 
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Анотація 

Отримані нові формули для повної потужності та максимального ККД трифазної 

чотири провідної системи живлення в синусоїдному режимі роботи, що можуть бути ви-

користані для побудови алгоритмів енергоефективного керування активних фільтрів. 

Ключові слова: повна потужність, трифазна чотирипровідна система живлення. 

Аннотация 

Получены новые формулы для полной мощности и максимального КПД трехфаз-

ной четырехпроводной системы питания в синусоидальный режиме работы, которые мо-

гут быть использованы для построения алгоритмов энергоэффективного управления ак-

тивных фильтров. 

Ключевые слова: полная мощность, трехфазная система питания. 

Abstract  

New formulas for apparent power and the maximum power efficiency of a three-phase 

four-phase system in sinusoidal mode of operation were obtained that can be used to construct 

an energy-efficient control algorithms for active filters. 

Keywords: apparent power, three-phase four-wire power system. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ 

КІЛ У СИСТЕМІ UDF MAOPCs  

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

 Бачик Д. Р., к.т.н., Турик М. М.  

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

Пристрої, що моделюються лінійними параметричними колами, вико-

ристовуються у сучасній техніці широкого призначення. Тому задача моде-

лювання лінійних параметричних кіл є актуальною [1]. Під ідентифікацією 

лінійного параметричного кола розуміємо визначення коефіцієнтів звичай-

ного диференціального рівняння, що описує це коло у часовій області, на 

основі попередньо обраних вхідних сигналів, визначених відповідних їм ви-

хідних сигналів та похідних по часу одних і других. На практиці такі сиг-

нали: а) визначаються у результаті проведення натурних експериментів; б) 

задаються, якщо коло потрібно синтезувати; в) визначаються за відомим па-

раметричним колом при розробці методу ідентифікації. У останньому випа-

дку є можливість оцінки збігу ідентифікованих коефіцієнтів шляхом їх порі-

вняння з відомими точними значеннями. Так і поступаємо, та на основі опи-

саного методу у середовищі MATLAB [2] реалізуємо відповідну визначену 

користувачем функцію «Identification» для системи UDF MAOPCs [3]. 

Функція «Identification» призначена для ідентифікації невідомих коефі-

цієнтів диференціального рівняння лінійного  параметричного кола:  

 

 

(1) 

на основі відомих вхідних сигналів ( )x t , вихідних сигналів ( )y t  та їх похід-

них ( )( ), ( ),..., ( )nx t x t x t  , ( )( ), ( ),..., ( )ny t y t y t  . Вважаємо, що параметричний 

елемент кола змінюється періодично з періодом 2T    , тому коефіцієнти 

виразу (1) теж періодичні. Зміст функції «Identification» наступний.  

1. Оскільки імпульсна передавальна функція параметричного кола є фу-

нкцією двох змінних – часу t  та моменту часу   подачі дельта-імпульсу на 

коло [4], то й вхідний і вихідний сигнали у (1) визначаємо у вигляді ( )x t   
та ( , )y t  , відповідно. Коефіцієнти ( )ia t  та ( )jb t  не залежать від  , тому (1), 

приймаючи 0 1a , записуємо у вигляді:  

 

 

(2) 

2. Вираз (2) вважаємо алгебраїчним, оскільки функції  ( )x t  , ( , )y t   

та їх похідні відомі. 

3. У алгебраїчному виразі (2) кількість невідомих коефіцієнтів є 
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( 1)n m  , тому для їх визначення вираз (2) записуємо для різних ( 1)n m   

значень 1 2 1, ,..., n m      , чим формуємо систему лінійних алгебраїчних 

рівнянь (СЛАР) порядку ( 1)n m  : 

 

 

(3) 

Сигнал ( , )y t   по змінній   періодичний, тому значення   обираємо на 

одному періоді 2T     його зміни. Систему (3)  у випадку простіших па-

раметричних кіл можемо розв’язувати при символьній змінній t , але у зага-

льному, щоб уникнути обмежень у MATLAB на громіздкість символьних 

виразів, систему (3) розв’язуємо k  разів для достатньої кількості окремих 

значень часу 1 2, ,..., kt t t t  на періоді T . Так отримуємо k  значень кожного з 

коефіцієнтів  ( )ia t  та ( )jb t  з (2) чи (1) у обраних часових точках. 

4. Нехай k  непарне, тоді коефіцієнти ( )ia t  та ( )jb t  за визначеними їх 

числовими значеннями апроксимуємо поліномами Фур’є, що містять 

( 1) / 2q k   гармонічних складових, у вигляді функцій часу t .  

5. Кількість гармонічних складових у апроксимованих виразах ( )ia t  та 

( )jb t  у подальшому може бути зменшена шляхом відкидання таких з них, 

які суттєво не впливають на розв’язок (2) чи (1). 

Проілюструємо розроблений метод ідентифікації на прикладі найпрос-

тішого параметричного кола, яке є окремою параметричною ємністю 

0( ) (1 cos( ))c t c m t   , де 0,c m  - постійні, 0( ) sin( )c t c m t     . Така єм-

ність описується рівнянням ( ) ( ) ( ) ( ) ( )c t u t c t u t i t    , де ( )i t , ( )u t - поданий 

на ємність струм та напруга на ній.  Якщо ( ) cos( ( ))i t t    , то згідно [4] 

 ( , ) sin( ( )) / ( )u t t c t     , а тому   ( , ) cos( ( )) / ( )u t t c t     

 2
0sin( )sin( ( )) / (1 cos( ))m t t c m t        . Вираз (2) та СЛАР (3) для 

ємності мають вигляд: '
1 0(t) ( , ) ( ) ( , ) ( )a u t a t u t i t        , 

'
1 1 0 1 1

'
1 2 0 2 2

( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

( ) ( , ) ( ) ( , ) ( )

a t u t a t u t i t

a t u t a t u t i t

        


       

. 

Ров’язок останньої є 1 0( ) (1 cos( ))a t c m t   , 0 0( ) sin( ))a t c m t    . Як 

бачимо, ідентифікація у цьому випадку дала абсолютно точний результат. У 

роботі представлено результати ідентифікації складнішого параметричного 
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кола першого порядку, одноконтурного та двоконтурного параметричних 

підсилювачів, відповідно другого та четвертого порядків, які показали збіг 

з точними значеннями з відносною похибкою у межах 0 2%   . 

Результати виконаних комп’ютерних експериментів переконують у 

адекватності розробленої функції «Identification». Функція «Identification» у 

складі системи UDF MAOPCs при дослідженнях лінійних параметричних 

кіл дозволяє створювати макромоделі параметричних пристроїв, що кори-

сно при промисловому виготовленні параметричних пристроїв та при вико-

ристанні таких пристроїв у електротехнічних чи радіотехнічних системах, а 

також може бути використана у задачах синтезу пристроїв, що моделю-

ються лінійними параметричними колами. 
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Анотація 

У роботі розглянуто розроблену User-Defined Function, що призначена для іденти-

фікації лінійних параметричних кіл. Така User-Defined Function є доповненням до сис-

теми UDF MAOPCs, що призначена для моделювання, багатоваріантного аналізу та оп-

тимізації лінійних параметричних кіл у частотній та часовій областях. Наведено прик-

лади використання розробленої User-Defined Function.  

Ключові слова: cистема UDF MAOPCs, лінійні параметричні кола, ідентифікація, 

частотний символьний метод. 

Аннотация 

В работе рассмотрена разработанная User-Defined Function, которая предназначена 

для идентификации линейных параметрических кругов. Такая User-Defined Function яв-

ляется дополнением к системе UDF MAOPCs, предназначенной для моделирования, 

многовариантного анализа и оптимизации линейных параметрических цепей в частотной 

и временной областях. Приведены примеры использования разработанной User-Defined 

Function. 

Ключевые слова: cистема UDF MAOPCs, линейные параметрические цепи, иден-

тификация, частотный символьный метод. 

Abstract  

The paper presents developed User-Defined Function, that is designed for identification 

of linear periodically-time-variable circuits. Such User-Defined Function is addition to the sys-

tem UDF MAOPCs, which is designed for modeling, multivariate analysis and optimization of 

linear periodically-time variable circuits in the frequency and time domains. The paper also 

presents computer experiments of the usage of developed User-Defined Function. 

Keywords: the system UDF MAOPCs, linear periodically-time-variable circuits, 

identification, the frequency symbolic method. 
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СПРОЩЕНА МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ 

ДАНИХ ІЗ ЗАВАДОСТІЙКИМ КОДУВАННЯМ 

Трофіменко І. А., студент; Калюжний О. Я., д.ф.-м. н., професор. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

В навчальному процесі часто постає необхідність моделювання систем 

передачі цифрових даних та дослідження параметрів цих систем. Для цього 

використовується середовище Matlab-Simulink. В загальному випадку такі 

задачі мають наступну постановку: «Побудувати модель передачі цифрових 

даних, яка включає в себе джерело цифрових даних, кодер, модулятор, ка-

нал, демодулятор та декодер, засоби візуалізації. Слід дослідити ефектив-

ність цієї моделі по заданому параметру». Подібні завдання потребують, як 

правило, виконання трудомісткої роботи з моделювання всіх блоків системи 

передачі, як, наприклад, на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Традиційна схема моделювання 

Але іноді об’єктом дослідження є лише система та методи завадостій-

кого кодування. У даній роботі пропонується спрощена методика, яка до-

зволяє в цих випадках уникнути необхідності моделювання блоків модуля-

ції, демодуляції та середовища пе-

редачі. Зокрема, еквіваленту дію 

вказаних блоків можна замінити 

одним блоком бінарного симетрич-

ного каналу, діаграма переходів 

якого показано на рис. 2. Залиша-

ється лише визначити ймовірність 

помилкового переходу p. В резуль-

таті замість схеми рис.1 приходимо 

до схеми рис. 3. 

p 

 

0 0' 

1 1' 
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1-p 

p 

 

 

 

X  ^
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Рисунок 2. Діаграма переходів бінарного 

симетричного каналу. 
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Рисунок 3. Спрощена схема моделювання. 

Що стосується параметру p, то формули для його обчислення добре ві-

домі, вони вивчаються у відповідних розділах дисциплін професійної підго-

товки магістрів. Але можна знову ж таки скористатися можливостями сере-

довища Matlab, яке містить необхідні для цього програмні додатки. Зокрема, 

слід згадати функцію berawgn. Ця функція повертає значення BER (Bit Error 

Rate) для різних видів модуляції сигналу, що проходить через канал з АБГШ 

та має такий синтаксис:  

 ber = berawgn(EbNo,'вид модуляції',M),  

де EbNo — відношення сигнал/шум в каналі. Якщо EbNo — вектор, то ре-

зультатом буде вектор того самого розміру. В якості модуляції можна вка-

зати будь-який з видів (psk, QAM, msk, pam і т.д.). Третій аргумент  M — 

визначає розмір алфавіту для модуляції (наприклад, для QAM це значення 

становить не менше 4). Ще одна корисна функція — berfading, що виконує 

такі ж обчислення для каналів із завмираннями. Функція має наступний син-

таксис: 

 ber = berfading(EbNo,'вид модуляції',M,divorder),  

де EbNo відношення енергії біту до спектральної густини потужності шуму 

в дБ. Аналогічно з попередньою командою, якщо EbNo — вектор, то резуль-

татом буде вектор того ж розміру. Параметр divorder вказує кількість про-

менів. 

При  вирішенні задачі моделювання з використанням кодування можна 

скористатись командою bercoding (BER для кодованих каналів з АБГШ). Ро-

зглянемо цю команду на прикладі згорткового кодування. Вона матиме та-

кий вигляд: 

 berub = bercoding(EbNo,'conv',decision,coderate,dspec).  

Результатом її виконання буде верхня границя або апроксимація BER 

двійкового загорткового коду з PSK (як правило BPSK чи QPSK, більшу по-

зиційність дана команда не підтримує і результат в обох випадках буде од-
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наковий) через канал з АБГШ. Decision — параметр, який визначає яке де-

кодування використовувати: з жорстким чи м’яким рішенням. 

Альтернативним варіантом цим командам служить додаток BERtool. 

Він дозволяє аналізувати BER в системах зв’язку. Розраховує BER як 

функцію від співвідношення сигнал/шум, аналізує як з використанням М-

файлів, так  і моделі з Simulink за методом Монте-Карло. Також ця забезпе-

чує теоретичні розрахунки за наближеними формулами для обраних типів 

систем зв’язку. 

Використовуючи запропоновану методику було проведено дослі-

дження систем, що зображені на рис. 1 та рис. 3, результати зображені на 

рис. 4. 

 
Рисунок 4. Результати розрахунку BER. 

Як видно з графіку, в обох випадках результати майже не відрізня-

ються, що доводить можливість використання спрощеного методу. 
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Анотація 

В статті показана можливість спрощення моделювання систем зв’язку за умови, що 

для дослідження цікава лише сама система та методи завадостійкого кодування. 

Аннотация 

В статье показана возможность упрощения моделирования систем связи при усло-

вии, что для исследования интересна сама система и методы помехоустойчивого коди-

рования. 

Abstract 

The article shows the possibility to simplify the simulation of communication systems, in 

case of research is interested in the system itself and the methods of error-correcting coding. 
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ОГИНАННЯ ПЕРЕШКОД ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАДАРА  

Могильний С. Б., к.т.н., доцент; Цимбал В. О., студентка  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Модуль ультразвукового радара HC–SR04 (рис. 1) використовується в 

різноманітних конструкціях самохідних платформ, на яких відпрацьовують 

алгоритми автоматичного руху. Для визначення відстані до перешкоди в [1] 

використовуються два направлені вперед 

модулі, які дозволяють виявити переш-

коду лише перед платформою. У мето-

диці визначення відстані до об’єкту за до-

помогою 3-х модулів HC–SR04 [2], виб-

рані значення кутів вимірювання обумов-

лені розмірами HC-SR04, а не технічними 

параметрами модуля. У документації [3] 

діапазон вимірюваних відстаней 2–400 

см наведений без вказаної точності вимі-

рювання, що не дозволяє використати де-

які алгоритми визначення типу перешкоди. Згідно алгоритму уникнення зі-

ткнення з фронтальною перешкодою [4],  відбувається зменшення швидко-

сті та зміна напрямку руху на протилежний. Зазначені обмеження вимага-

ють детальнішого дослідження параметрів HC-SR04 з метою подальшого їх 

використання для реалізації алгоритму огинання перешкоди.  

Для розроблення алгоритму огинання перешкоди важливо знати неод-

нозначність вимірювання відстані до неї, яка в загальному випадку опису-

ється формулою[5]: 

D =
VT

2
, де D – відстань від перешкоди; V – швидкість звуку; T – вимі-

ряний проміжок часу від сигналу запуску до отримання відгуку.  

Зауважимо, швидкість звуку в повітрі змінюється залежно від темпера-

тури за формулою [5]: 

V = 331,4 + 0,62t, де t – температура, виміряна в °С, а швидкість – 

в м/с. 

Для визначення типу перешкоди та допустимого кута повороту платфо-

рми радара ліворуч/праворуч при вимірюванні відстані до перешкоди, за-

стосуємо метод виміру відстані до перешкоди при 3-х кутах випроміню-

вання (3–х кутовий метод) (рис. 2).  

   
Рисунок 1. Модуль ультразвуко-

вого радара HC-SR04 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 27 

Використаємо один модуль 

HC-SR04, закріпивши його на 

серводвигуні (рис. 3). Сигнали 

керування серводвигуном задава-

тимуть кут повороту модуля. 

Найчастіше зустрічається переш-

кода типу «стіна»: чи то в примі-

щенні, чи то зовнішня стіна буді-

влі. 

При визначенні перешкоди 3-х куто-

вим методом значну роль відіграє зна-

чення кута повороту радара для прове-

дення бічних вимірів. На вибір кута пово-

роту впливає не лише діаграма спрямова-

ності радара, а й чутливість його прий-

мача, коефіцієнт відбиття перешкоди та її 

форма. Для перешкоди типу «стіна» були проведені експериментальні дос-

лідження (рис. 4), які показали, якщо збільшити кут повороту більш ніж на 

45º при відстанях до перешкоди 

менше 50 см, відгук не фіксу-

ється. 

Вибираємо кут повороту 

радара для бічних вимірів α = 

40º (рис. 5), щоб отримати дос-

товірні відстані до перешкоди 

типу «стіна».  

Для визначення точності 

вимірювання відстані нами ви-

конані дослідження 7 модулів 

HC-SR04. Оброблення отрима-

них даних показало, що при на-

дійності визначення похибки 

вимірювання (0,99) і числі про-

ведених прямих вимірів понад 200,  розрахована похибка не перевищує 2%. 

Отриманий результат важливий при визначенні типу перешкоди. При відс-

танях менше 4 см похибка суттєво збільшується. 

Для перешкоди типу «стіна» доцільним буде рух платформи вздовж 

«стіни». Це означає, що платформу треба повернути на кут γ (рис. 2), який 

 
Рисунок 2. Відбиття сигналів радара переш-

кодою типу «стіна» 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  

 
Рисунок 4. Максимальний кут повороту 

радара (1—поворот праворуч; 2—пово-

рот ліворуч) 

 
Рисунок 3. Керування поворо-

том модуля за допомогою 

серводвигуна 
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визначається з отриманих за допомогою радара відстаней з формули: 

 γ = arctg
lLsinα

lM−lLcosα
 

Крім того, залежно від виміряного взаємного розміщення точок L, M і 

R, приймається рішення про інші типи перешкод і застосовується відповід-

ний алгоритм їх огинання. Якщо відсутній сигнал відгуку при окремих ви-

мірах, то можливі ще 7 варіантів огинання перешкоди, що також врахову-

ється алгоритмом. 
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Анотація 

Виконані дослідження точності вимірювання відстані до об’єкту та допустимого 

кута повороту ультразвукового модуля при 3-х вимірах відстані. На основі отриманих 

даних запропонований алгоритм визначення типу перешкоди та кута повороту роботи-

зованої платформи для її огинання. 

Ключові слова: ультразвуковий радар, HC-SR04, огинання перешкод, роботизо-

вана платформа 

Аннотация 

Выполнены исследования точности измерения расстояния до объекта и допусти-

мого угла поворота ультразвукового модуля при 3-х измерениях расстояния. На основа-

нии полученных данных предложен алгоритм определения типа препятствия и угла по-

ворота роботизированной платформы для его огибания. 

Ключевые слова: ультразвуковой радар, HC-SR04, огибание препятствий, роботи-

зированная платформа 

Abstract 

Researches of precision distance measurement to the object and allowable angle of rota-

tion of the ultrasonic module with 3 dimensions distance. Based on the data the algorithm de-

termine the type of interference, and rotation angle robotic platform for its rounding.. 

Keywords: ultrasonic radar, HC-SR04, sail around obstacles, robotic platform 
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СИНТЕЗ ЦЕПЕЙ СТЕРЖНЕВОГО ТИПА С НЕСОРАЗМЕРНЫМИ 

ОТРЕЗКАМИ ОДОРОДНЫХ ЛИНИЙ 

Бычковский В. А., к. т. н., доцент; Реутская Ю. Ю., ст. преподаватель 

Национальный технически университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,  

г. Киев, Украина 

Цепи стержневого типа (ЦСТ), представляющие собой каскадное со-

единение линий передачи, широко используются в аппаратуре СВЧ. Значи-

тельная часть ЦСТ конструируется из соразмерных отрезков однородных 

линий [1]. Это ограничивает свободу выбора разработчика и в ряде случаев 

не позволяет создавать цепи с приемлемыми характеристиками. В статье 

предлагается другой метод формирования ЦСТ, основанный на каскадном 

соединении несоразмерных однородных линий (НОЛ). При этом ЦСТ реа-

лизуется в виде такого набора НОЛ, который позволяет реализовать задан-

ную функцию ЦСТ. 

Опишем НОЛ как обратимые четырехполюсники с матрицами пере-

дачи 
i

A , где 1,2,...i n  [1]. Пусть iW   волновое сопротивление i -той 

НОЛ; tan(2 / )i iS j l    переменная Ричардса i-той НОЛ длиной il ;    

длина волны в линиях. Тогда матрицу передачи НОЛ можно записать в виде 

 
2

1
1

11

i i

ii

i
i

W S

A S
S W




. (1) 

При использовании соразмерных отрезков однородных линий выпол-

няются условия il l , tan(2 / )iS S j l    и в процессе синтеза применяе-

тся процедура Ричардса. В том случае, когда ЦСТ формируется из НОЛ, 

процедура Ричардса оказывается бесполезной, поскольку определить поря-

док следования НОЛ в ЦСТ не представляется возможным. Для решения 

задачи воспользуемся тем обстоятельством, что при гомоморфных отобра-

жениях порядок следования элементов в структуре определяется одно-

значно. Эта однозначность обусловлена совпадением значения дробно-ли-

нейного преобразования в особой точке (ядре гомоморфизма), принадлежа-

щей очередному элементу структуры, со значением дробно-линейного пре-

образования во всех его особых точках [2]. 

Пусть 2 1 2( , ,... )nZ S S S  — входное сопротивление ЦСТ после извлечения 

i-той НОЛ. Тогда с учетом соотношения (1) входное сопротивление всей 

ЦСТ определяется по формуле 
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На основании формулы (2) можно записать зависимость для входного 

сопротивления оставшейся части ЦСТ 
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, 

(3) 

поскольку 1(1,1,...1)iW Z  на основании свойства функции (2) в ядре го-

моморфизма [2]. После извлечения первой НОЛ порядок функции 

2 1 2( , ,... )nZ S S S  понижается. Процедура извлечения НОЛ повторяется и 

определяются входные сопротивления оставшейся части цепи и волновые 

сопротивления очередных НОЛ. В конечном итоге все НОЛ будут извле-

чены из цепи и процедура синтеза будет завершена.  

Рассмотрим методику синтеза цепи стержневого типа по входному со-

противлению 

 
1 2 3 1 2 3

1 1 2 3
1 3 1 2 2 3

400 200 100 50
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. (4) 

Анализ формулы (4) показывает, что входное сопротивление описыва-

ется тремя частотными переменными. Следовательно, в состав ЦСТ входит 

три НОЛ. Определяем, какая из НОЛ расположена в цепи первой. Для этого 

воспользуемся свойствами гомоморфных отображений [2]. Поскольку 

1 1 3 1( ,1, ) (1,1,1) 100Z S S Z  , то первой в ЦСТ расположена НОЛ, которая 

описывается частотной переменной 2 2tan(2 / )S j l   и имеет волновое со-

противление 2 1(1,1,1) 100W Z   Ом. Извлекаем из ЦСТ первую НОЛ в соо-

тветствии с процедурой (3) и получаем числитель M  и знаменатель N  со-

отношения (3): 
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Следовательно, входное сопротивление оставшейся части ЦСТ 

 
 1 3

2 1 3
1 3

50 4
( , )

1 4

S SM
Z S S

N S S


 


. (5) 

Определяем, какая из НОЛ расположена в цепи второй. Поскольку 

2 1 2( ,1) (1,1) 50Z S Z  , то второй в ЦСТ расположена НОЛ, которая 

описывается переменной 3 3tan(2 / )S j l   и имеет волновое сопротивле-

ние 3 2(1,1) 50W Z   Ом. Повторяя процедуру, аналогичную (3), получаем 

числитель P  и знаменатель E  входного сопротивления 3Z : 
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Следовательно, входное сопротивление оставшейся части ЦСТ 

 3 1 1( ) 200
P

Z S S
E

  . (6) 

Значит, последней в ЦСТ расположена НОЛ, которая описывается час-

тотной переменной 1 1tan(2 / )S j l   и имеет волновое сопротивление 

1 3(1) 200W Z   Ом. Из анализа условий (1) и (6) определяем, что последняя 

НОЛ короткозамкнута на дальнем конце. Таким образом, в результате син-

теза установлено, что ЦСТ короткозамкнута на дальнем конце и состоит из 

каскадного соединения однородных линий длиной 2l , 3l  , 1l  с волновыми 

сопротивлениями 2 100W   Ом, 3 50W   Ом, 1 200W   Ом.  

Полученные результаты показывают, что предложенная методика поз-

воляет конструировать цепи стержневого типа, выполненные из несоразме-

рных отрезков однородных линий. Они являются более общими и гибкими 

по сравнению с известными методами [1]. Применение несоразмерных 

отрезков однородных линий открывает новые возможности при конструи-

ровании устройств СВЧ. 
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Аннотация 

Рассмотрена методика синтеза цепей стержневого типа с несоразмерными отрез-

ками однородных линий. Показана процедура извлечения линий из цепи, определения 

их волнового сопротивления и порядка расположения в стержневой структуре.  

Ключевые слова: синтез цепей, однородные линии, стержневые цепи. 

Анотація 

Розглянуто методику синтезу кіл стрижневого типу з нерозміреними відрізками од-

норідних ліній. Показана процедура вилучення ліній з кола, визначення їх хвильового 

опору і порядку розташування в стрижневий структурі. 

Ключові слова: синтез кіл, однорідні лінії, стрижневі кола. 

Abstract 

Methods of synthesis of rod-type circuits with disproportionate segments of homogeneous 

lines considered. The procedure of the extraction of lines from the circuit, procedure to deter-

mine their characteristic impedance and their order in the arrangement of the core structure 

shown. 

Keywords: synthesis of circuits, uniform lines, rod circuits. 
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ЦИФРОВОЇ 

ОБРОБКИ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ ТА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ 

ПЛАТФОРМИ CUDA 

Реутська Ю. Ю., ст. викл., Боярінова Ю. Є., к.т.н., доцент, 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна 

Потужним способом підвищення ефективності функціонування сучас-

них радіолокаційних станцій є спеціалізована паралельна цифрова обробка 

сигналів (ЦОС). Ускладнення функцій паралельної ЦОС вирішується, голо-

вним чином, за рахунок пристроїв цифрової техніки. Це дозволяє підвищити 

надійність і продуктивність (швидкодію) системи, знизити вартість. В [1] 

був проведений аналіз трьох основних методів реалізації ЦОС  на центра-

льних процесорах (ЦП), цифрових сигнальних процесорах та графічних 

процесорах (ГП, англ. GPU). Було реалізовано три алгоритми з паралельним 

виконанням: множення матриць, порівняння за значенням в матриці та пе-

ретворення Фур’є, які є складовими для реалізації задач в радіолокації. Тес-

тування запропонованих алгоритмів проводилась з числами з плаваючою 

точкою одинарної точності для матриць різних розмірів. Результати пока-

зали, що з трьох обраних пристроїв за швидкодією найефективнішим є ГП.  

Особлива потреба в імітаційному моделюванні ЦОС радіолокаційного 

сигналу для вирішення радіолокаційних задач виникає у разі оцінки роботи 

радіолокаційної станції (РЛС) в завадовій обстановці. В [2] представлені 

етапи моделювання цифрової обробки радіолокаційного сигналу, який від-

битий від цілей на фоні адитивних флуктуаційних та пасивних завад. За ос-

нову була обрана імпульсно-доплерівська РЛС. Модель була реалізована в 

середовищі MatLab, перша частина якої дозволяла отримати радіолокацій-

ний сигнал, а друга  побудувати та дослідити тракт сигнальної обробки, 

результатом якої є виявлення цілей та їх параметрів. 

Моделювання дозволило проаналізувати та наочно оцінити всі етапи ци-

фрової обробки радіолокаційного сигналу. Це стало основою для реалізації 

паралельної цифрової обробки в середовищі Visual Studio з використанням 

ГП та програмно-апаратної платформи CUDA. 

З відкриттям доступу до компілятора нової мови CUDA С спростилося 

програмування ГП для обчислень загального призначення. Основними пе-

ревагами технології CUDA є: простота  усі програми пишуться "розшире-

ною" мовою C; наявність документації; набір готових інструментів, що 

включають профайлер (налагоджувач, який показує структуру виконання 

програми); набір готових бібліотек; багатоплатформність (підтримуються 
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Microsoft Windows, Linux і Mac OS X) [3].  

Базові етапи програмування з використанням CUDA складаються з таких 

дій: виділення пам'яті на ГП; копіювання даних з пам'яті ЦП у виділену па-

м'ять ГП; запуск ядра (чи послідовний запуск декількох ядер); копіювання 

результатів обчислень назад в пам'ять ЦП; звільнення виділеної пам'яті ЦП. 

Ядра ГП створені для швидкого виконання великої кількості потоків ін-

струкцій, що паралельно виконуються, підтримується більше тисячі потоків 

на кожен мультипроцесор, яких в чіпі кілька штук. І якщо перемикання з 

одного потоку на інший для центрального процесора коштує сотні тактів, то 

ГП переключає кілька потоків за один такт [3]. 

Ієрархія потоків, що запущені на виконання в ГП, представлена на рис. 

1. Верхній рівень ієрархії  сітка (англ., grid) відповідає усім потокам 

(англ., thread), що виконує відповідне ядро. Вона представляє собою одно-

вимірний або двомірний масив блоків (англ., block), а кожен блок  це од-

новимірний, двомірний або тривимірний масив потоків. При цьому усі 

блоки, що утворюють сітку, мають однакову розмірність і розмір.  

Кожен блок в сітці має свою 

адресу, що складається з одного 

або двох додатних цілих чисел 

(індекс блоку в сітці). Кожний 

потік усередині блоку також 

має свою адресу  одно, два 

або три додатних цілих числа, 

які задають індекс потоку усе-

редині блоку. Однозначне ви-

значення ядром номеру потоку 

здійснюється завдяки змінним, 

що є тривимірним цілочисло-

вим вектором. Відповідне роз-

ділення усіх потоків сформу-

вало загальний прийом використання CUDА, де початкова задача розбива-

ється на набір окремих підзадач, що вирішуються незалежно одна від одної, 

і кожній такій підзадачі відповідає свій блок потоків, який її вирішує. Для 

реалізації роботи з платформою CUDА пропонується використання бібліо-

теки Cudafy.NET, яка в є набором бібліотек, які дозволяють написання до-

датків NVIDIA CUDA з Microsoft NET Framework. 

Радіолокаційний сигнал, який було отримано з середовища Matlab, пред-

ставляє собою матрицю. Для паралельної обробки сигналу були розроблені 

основні алгоритми, які необхідні для реалізації даної радіотехнічної задачі 

на ГП:  

1. Перетворення матриці у вектор. 

2. Повернення масиву комплексно-сполучених значень в векторі. 

Сітка

Блок(0,0) Блок(0,1) ….. Блок(0,n-1)

….. ….. ….. …..

Блок(m-1,0) Блок(m-1,1) ….. Блок(m-1,n-1)

Блок

Потік (0,0) Потік (0,1) ….. Потік (0,l-1)

….. ….. ….. …..

Потік (k-1,0) Потік (k-1,1) ….. Потік (k-1,l-1)

 
Рис. 1. Ієрархія потоків в CUDA 
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3. Ділення вектору комплексних значень на комплексне значення. 

4. Ділення матриці комплексних значень на комплексне значення. 

5. Множення матриці комплексних значень на комплексне значення. 

6. Множення вектору комплексних значень на матрицю комплексних 

значень. 

7. Трансформування матриці комплексних значень. 

8. Добуток матриці комплексних значень на матрицю комплексно-спо-

лучених значень. 

9. Додавання рядків в матриці комплексних значень. 

10. Множення вектору комплексних значень на вектор комплексних зна-

чень. 
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Анотація 

З метою покращення ефективності паралельної цифрової обробки радіотехнічного 

сигналу в радіолокаторі для знаходження цілей та їх параметрів було запропоновано ви-

користання графічних процесорів та програмно-апаратної платформи CUDA. Були ви-

значені та розроблені основні алгоритми для реалізації даної радіотехнічної задачі. 

Ключові слова: паралельна цифрова обробка сигналів, радіолокатор, графічний 

процесор. 

Аннотация 

С целью повышения эффективности параллельной цифровой обработки радиотех-

нического сигнала в радиолокаторе для нахождения целей и их параметров было пред-

ложено использование графических процессоров и программно-аппаратной платформы 

CUDA. Были определены и разработаны основные алгоритмы для реализации данной 

радиотехнической задачи. 

Ключевые слова: параллельная цифровая обработка сигналов, радиолокатор, гра-

фический процессор. 

Abstract 

In order to increase the efficiency of the parallel radar digital signal processing to find the 

targets and their parameters the use of GPU and CUDA software and hardware platform it was 

suggested. Basic algorithms for the realization of the radar problems have been identified and 

developed. 

Keywords: parallel digital signal processing, radar, graphics processing unit, GPU. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 

Тарабаров С. Б., к.т.н., доц.; Шунков В. В. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Постійно зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує 

зміни традиційних підходів до проведення моделювання та інженерних ро-

зрахунків. Використання класичних алгоритмів оптимізації приводить до 

значного зростання часу розрахунків та хибних результатів. Цільові функції 

сучасної радіоелектронної апаратури (РЕА) характеризуються великою кі-

лькістю параметрів, великим об’ємом експериментальних даних та  підви-

щеними вимогами до точності розрахунків. Подальше збільшення тактових 

частот процесорів малоефективне. Водночас, перелічені вище проблеми 

усуваються при застосуванні багатопоточних обчислювальних систем.  

Аналіз реалізації багатопоточної обробки сигналів [1] показує, що об-

числення на багатопоточних системах ефективніші за обчислення на тради-

ційних процесорах та цифрових сигнальних процесорах. 

На сьогоднішній день існує декілька загальноприйнятих засобів органі-

зації паралельних обчислень: багатоядерні процесори (CPU), багатопроце-

сорні системи, графічні процесори (GPU) та спеціалізовані мікросхеми 

(ASIC та ПЛІС). Кожен з вищеназваних варіантів має як переваги так і не-

доліки. Наприклад, розрахунки на GPU ефективні при обчисленні великих 

матриць та обробці зображень. Розрахунки на багатоядерних процесорах 

ефективні для ітераційних алгоритмів, але ефективність роботи з великими 

матрицями обмежена малою кількістю обчислювальних ядер. Розрахунки 

на спеціалізованих мікросхемах ефективні лише у вузькій області задач. Для 

деяких алгоритмів існує обмеження прискорення обчислень при зростанні 

числа потоків – закон Амдала [2].  

Проведений аналіз показав, що кожна з систем дозволяє прискорити об-

числення, але кожна система має архітектурні особливості зумовлені її ос-

новним призначенням. 

Застосування багатопоточних систем дозволяє значно покращити шви-

дкість обчислень. Компанія NVidia в 2011 році представила систему, яка до-

зволяє робити операції на працюючому серці без його зупинки [3]. Точні та 

швидкі переміщення робочого інструменту розраховуються за допомогою 

графічного процесора. Переміщення інструменту розраховується таким чи-

ном, щоб інструмент та тканини серця були взаємно нерухомі. 

 Значною перевагою розвитку паралельних обчислювальних систем є 

можливість реалізації штучних нейронних мереж. На основі нейронних ме-

реж компанією Tesla Motors був реалізованих автопілот для автомобіля [4]. 
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Він дозволяє безпечно керувати автомобілем без участі водія. Багатократне 

прискорення обчислень дозволило реалізувати не тільки алгоритми керу-

вання автомобілем, а й алгоритми передбачення аварій. 

Із появою технології Blockchain та віртуальних валют виникла необхід-

ність в ефективному розрахунку хеш-суми. На початковому етапі викорис-

товувалися графічні процесори та масиви графічних процесорів. З появою 

спеціалізованих мікросхем, які спроектовані для виконання лише операції 

розрахунку хеш-суми, продуктивність значно зросла. 

Оптимальним рішенням з точки зору універсальності є гібридні сис-

теми: CPU+GPU(GPGPU), CPU+співпроцесор, CPU+ASIC тощо.  

В табл. 1 наведено порівняння основних апаратних обчислювальних за-

собів, які дозволяють виконувати розрахунки більше ніж одним потоком. 

Таблиця 1 Особливості обчислювальних засобів 

Назва 
Кількість 

потоків 
Особливості Область застосування 

Багатоядерний 

процесор 
До 32 

Ефективний для 

складних операцій 

Моделювання складних 

процесів, обробка сиг-

налів, наукові розраху-

нки 

Багатопроцесо-

рна система 

Необме-

жено 

Складність взаємо-

дії між потоками 
Наукові розрахунки 

Графічний про-

цесор 
До 2048 

Обмежений набір 

команд 

Матричні операції, об-

робка зображень та сиг-

налів 

ASIC-процесор До 32 

Ефективний тільки 

для однотипних 

операцій 

Обробка сигналів, роз-

рахунок складних мате-

матичних функцій 

Математичний 

співпроцесор 
64 

Висока ефектив-

ність при вико-

нанні математич-

них операцій 

Наукові розрахунки, 

обробка сигналів 

 

Аналіз показує, що кожна з систем має суттєві архітектурні відмінності, 

що ускладнює створення універсальних платформо-незалежних програм. У 

більшості мов програмування є засоби для роботи з багатопоточними систе-

мами, але вони не є стандартизованими. При програмування таких систем 

необхідно враховувати архітектурні особливості. Для програмування графі-

чних процесорів застосовують OpenGL та Vulkan API. Для програмування 

багатоядерних процесорів існують такі засоби як OpenMP, C++ Threads, Qt 

Concurrent та інші. Програмування багатопроцесорних систем вимагає яв-

ного розділення програми на обчислювальні задачі або застосування спеці-
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алізованих драйверів операційної системи. Для ASIC-процесорів та матема-

тичних співпроцесорів необхідна наявність драйверів операційної системи. 

Існує декілька інструментів, що дозволяють абстрагуватись від апарат-

ної реалізації процесорів: Intel OpenCL, NVidia CUDA та інші. Хоча інстру-

менти і мають рівень абстракції вищий ніж апаратно-залежні, але для ефек-

тивного вирішення обчислювальних задач все ще потрібно враховувати ар-

хітектурні особливості процесорів. В [5] розглянута проблема ефективності 

OpenCL при роботі з графічним процесором. 

Актуальною задачею сьогодення є створення універсального програм-

ного інтерфейсу, який дозволить ефективно вирішувати обчислювальні за-

дачі не залежно від апаратних ресурсів комп’ютера. Це може бути 

API(application program interface), що матиме доступ до системних драйверів 

ОС та надаватиме універсальний інтерфейс для користувацьких програм. 
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Анотація 

Наведено основні апаратні засоби організації паралельних розрахунків. Проведено 

аналіз різновидів паралельних обчислювальних систем. Наведено один з важливих на-

прямків подальшого розвитку програмних інтерфейсів паралельних обчислювальних си-

стем. 

Ключові слова: процесор, CPU, GPU, багато поточність, паралельні розрахунки. 

Аннотация 

Приведены основные аппаратные средства организации параллельных вычисле-

ний. Проведен анализ разновидностей параллельных вычислительных систем. Опреде-

лено одно из важных направлений дальнейшего развития программных интерфейсов па-

раллельных вычислительных систем. 

Ключевые слова: процессор, CPU, GPU, многопоточность, параллельные расчеты. 

Abstract  

The basic hardware for parallel computing are presented. Defined one of the important 

development direction of the program interfaces for parallel computing.  

Keywords: processor, CPU, GPU, multithreading, parallel calculations. 
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ТОЧНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСИВНОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ З ДВОМА РОЗНЕСЕНИМИ В ПРОСТОРІ 

ПЕЛЕНГАТОРАМИ 

Фурманчук В. Ю.; Жук С. Я., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

В пасивній радіолокаційній системі з рознесеними в просторі двома пе-

ленгаторами для визначення координат місця знаходження джерела випро-

мінювання, достатньо виміряти 

азимути φ1 і φ2 в двох пунктах 

і кут місця Θ1 в одному, або , 

навпаки два кути місця Θ1 і Θ2 

і азимут φ1 ( рис. 1). 

На основі теореми синусів 

дальність від точок прийому до 

проекції цілі на площину розра-

ховується по формулі: 

 
 
 

2

1
2 2

sin 180
,

sin

b
d

  


 
 (1) 

де b – база РЛС (відстань між двома пеленгаторами). 

Рівняння вимірювання кутів мають вигляд: 

 1 1 1;в          2 2 2
в     ;     1 1 1

в     , (2) 

де 1
в , 2

в , 1
в  – виміряні значення кутів; 1 , 2 , 1  – істині значення кутів; 

1 , 2 , 1  – похибки вимірювання кутів. 

Підставляючи (2) в (1)  і розкладаючи нелінійні функції в ряд Тейлора, 

а також обмежуючись членами першого порядку малості, після спрощень 

отримаємо вираз: 

 1 1 1,вd d d    (3) 

де 1d  – істинне значення відстані, 1d  – похибка вимірювання відстані, яка 

знаходиться по формулі: 

 1 1 1 2 2,d c c      (4) 

де 1c , 2c  - коефіцієнти, які мають вигляд 
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Рисунок 1.   
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Відстань від першого пеленгатора до джерела випромінювання в прос-

торі розраховується по формулі: 

 
 1

1 1 1 2cos cos sin

b
D

ctg


      
 (5) 

Використовуючи розглянуту вище методику, похибку вимірювання ві-

дстані 1D  можна представити у вигляді: 

 1 1 1 2 2 3 1,D k k k        (6) 

де 1k , 2k , 3k  - коефіцієнти, які мають вигляд 
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Координати джерела випромінювання в прямокутній і сферичній сис-

темах координат зв’язані залежностями: 

 1 1sinx d   ; 1 1cosy d   ; 1 1sinz D    (7) 

Можна показати, що помилки визначення координат x, y та z з ураху-

ванням (2), (4), (6) розраховуються по формулам: 

 1 1 2 2;y       (8) 

 1 1 2 2;x      (9) 

 1 1 2 2 3 1z           (10) 

З використанням виразів (3), (6), (8)-(10), дисперсії відповідних похи-

бок та їх кореляційні моменти розраховуються наступним чином: 

 
1 1 2 1

2 2 2 2 2 2 2
1 2 3D k k k         ; 

1 1 2

2 2 2 2 2
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1 2

2 2 2 2 2
1 2x       ; 

1 2

2 2 2 2 2
1 2 ;y         

 
1 2 1
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1 2 3z             ; 

1 2

2 2
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1 2

2 2
1 1 2 2xzr            ; 

1 2

2 2
1 1 2 2 .yzr            

Точносносні характеристик розглянутої пасивної радіолокаційної сис-

теми розраховані для випадку коли джерело випромінювання розміщено на 

висоті 5 км, а його проекція  знаходиться на окружності радіусом 150 км. 

Відстань між пеленгаторами 25 км. 

На рис. 2 зображені залежності СКВ помилок визначення координат 

цілі x , y , z ,
1d ,

1D  та кореляційні моменти xyr , xzr , yzr . Розглянуті чи-
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слові характеристики похибок визначення координат джерела випроміню-

вання залежать від кутів приходу сигналу. 

Зі збільшенням дальності до джерела СКО помилок визначення коор-

динат збільшуються. Існує значна кореляція між помилками вимірювання в 

прямокутній системі координат, що необхідно враховувати при розробці ал-

горитмів вторинної обробки радіолокаційної інформації. 
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Анотація 

Проведений аналіз точносних характеристик пасивної радіолокаційної системи з 

двома рознесеними пеленгаторами. Проаналізовано СКВ похибок визначення координат 

цілі в прямокутній системі координат та їх кореляційні моменти. 

Ключові слова: пеленгатор, тріангуляційний метод. 

Аннотация 

Проведенный анализ точностных характеристик пассивной радиолокационной си-

стемы с двумя разнесенными пеленгаторами. Проанализированы СКО погрешностей 

определения координат цели в прямоугольной системе координат и их корреляционные 

моменты. 

Ключевые слова: пеленгатор, триангуляционный метод. 

Abstract 

Analyzed of precision characteristics of passive radar system with two delivered direction 

finders. Are analyzed a mean SD of an error of determination of coordinates of the purpose in 

a rectangular coordinate system and their correlation moments. 

Keywords: direction finder, triangularly method. 

 
Рисунок 2.  
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СИНТЕЗ ВІДНОВНИКА ВЕКТОРА СТАНУ ДИНАМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ ЗА НАЯВНОСТІ НЕКОНТРОЛЬОВАНИХ ЗБУРЕНЬ 

Воловик А. Ю., к.т.н., доц. 
 Вінницький національний технічний університет,  м. Вінниця, Україна  

Тематика роботи відноситься до проблеми відновлення повноформат-

ного вектора стану динамічної системи за результатами неповних вимірю-

вань. Оскільки не виключено, що результати вимірювань будуть не зовсім 

точними, то і результат відновлення буде наближеним. У такому разі, мова 

може іти тільки про оцінку вектора стану. Якщо вищезгадана проблема ви-

рішується у детермінований спосіб і без явного урахування похибок вимі-

рювань, то вона класифікується як задача динамічного відновлення Луе-

нбергера [1]. У даній роботі розглядаються відновники для стаціонарних ди-

намічних систем, у яких системні невизначеності інтерпретуються як неві-

домі збурення і в математичній моделі відображаються у вигляді додатко-

вих неконтрольованих входів 

        t t t t  x Ax Bu Ed             t ty Cx  (1) 

де:                  — вектор стану системи;                 — вектор спостережень; 

                 — відомий вектор входу;            — невідомий вектор вхідних 

збурень; A, B, C, E — відомі матриці відповідних розмірів.  

Оскільки деякі із входів системи (1) невідомі і безпосередньо не вимі-

рюються, то пряме застосування стандартного відновника не можливе. У 

цьому випадку є доцільним припущення про відсутність апріорних даних 

про невідомі входи. На основі таких припущень було запропоновано декі-

лька методів розв'язку зазначеної задачі, наприклад: метод декомпозиції, за-

снований на власних значеннях системної матриці A [2]; геометричний під-

хід [3]; метод формування узагальненої інверсної матриці [4]. Спільною ри-

сою запропонованих методів є надмірна складність процесу проектування 

та перевірки збіжності оцінок. У даній роботі  поставлена задача  вирішу-

ється на основі співвідношень матричної алгебри. У зв'язку з цим дамо  на-

ступне означення. 

Означення 1. Стаціонарна динамічна система являє собою відновник 

повного порядку для системи з неконтрольованим входом (1) у тому випа-

дку, коли похибка оцінювання асимптотично прямує до нуля не залежно від 

того присутнє чи не присутнє невідоме збурення на її вході. 

                                                             ;                                      ,                (2) 

де:                 — оцінка вектора стану;                — вектор спостережень; F, T, 

K, H — матриці, які підлягають визначенню у сенсі відповідності до озна-

чення 1. 

Якщо застосувати відновник (2) до системи (1) то неважко знайти рів-

няння для похибки : 

     nt x R     mt y R

    rt  u R     qt d R

       z t z t u t y t   F TB K      *x t z t y t H

    nt *
 x R     nt z R
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Якщо припустити, що виконується  низка умов, а саме:  

                                              

(3) 

то похибку оцінювання можна представляти у вигляді                     . За умови 

стійкості власних значень матриці F вона асимтотично  прямуватиме до 

нуля, тобто    . Це означатиме, що відновник (2) відповідає озна-

ченню 1. Знаходження такого відновника визначається розв'язком  системи 

рівнянь (3). Тут ключовим є питання умов, за яких існує розв'язок цієї сис-

теми рівнянь, оскільки з чисто практичних міркувань матриці іH C       виби-

раються прямокутними з неповним рангом, тобто  m<n. Необхідні та доста-

тні умови існування  таких розв'язків даються теоремою: 

Теорема 1. Для того, щоб динамічна система (2) була відновником для 

об'єкта з неконтрольованим входом (1) необхідно і достатньо виконання та-

ких умов: а)                             ;  б) парі 1( , )C A   була притаманна властивість 

виявлюваності, а матриця                                           . Доказ теореми 1 

опирається  на доказ двох допоміжних теорем — лем, які відповідають умо-

вам а), б). 

Лема 1.1. Якщо                               , то рівняння                         має 

розв'язок,  а одним  з  можливих  розв'язків   є                                        

                                                                                                                     (4) 

де,                                      — псевдообернена матриця Пенроуза. 

Необхідні умови.  Припустимо, що рівняння                      має розв'язок, 

тоді справедливо              , а це еквівалентно тому, що                   . У свою 

чергу, це означає, що     являє собою підпростір матриці          і спонукає 

зробити висновок, що                                      або                                    .  

Проте, з іншого боку повинна виконуватись умова 

                                                                                                                           (5) 

Одночасно задовольнити ці антагоністичні умови можливо лише тоді, коли          

                              . Таким чином, необхідні умови доказані.  

Достатні умови. Коли справедливо,                             то це означає, що  

CE  являє собою  матрицю-стовпець повного рангу, а для такої матриці існує 

інверсія зліва, тобто має місце                                     .  Цілком зрозуміло, що 

у цьому разі                    може бути розв'язком  рівняння                             

Достатні умови доказані.  

Лема 1.2. Припустимо,  що  матрицю     можна  представити  у вигляді      

              тоді, якщо парі            притаманна властивість виявлюваності, 

то це рівноцінно виявлюваності пари            .  

Доказ леми. Припустимо, що пара             може бути виявленою, тобто 

у складі вектора          є мода      , яка не е спостерігається, проте належить до 

   t tx* x

   0 2I - HC E = ;     T = I - HC ;  K = FH; 

 1  1 1 1 2F = (A - K C) =  I - HC A - K C;    K = K + K ,

           y t d t     2 1  1+ K - A - K C H I - HC - T Bu t +  I - HC E .

       'x t x t z t    1  1 1  1= (A - K C) + F - A - K C +

   t t'
Δx Δx
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простору стійких мод. У цьому разі вона інваріантна до системної матриці 

A і розв'язана с виходом системи [1]. Унаслідок цього  

    

                                                  .     Це означає,  що  знайдеться  такий  вектор 

 

 

               ,  що                = 0. Але це ж рівноцінно тому, що   0
 

 
 

1s I - A

C
α  , або 

  rank
 

 
 

1s I - A
n

C
  тобто 1s  є  також  неспостережуваною  модою  для  пари              

           . Тепер, якщо припустити, що              є неспостережуваною модою 

для пари          , то по аналогії       —  є також  неспостережуваною модою для 

пари          . Оскільки, пари              і             мають однакові неспостережувані 

моди, то їх властивості щодо виявлюваності формально співпадають, тобто 

одинакові. Лема доказана. 
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Анотація 

Методами матричної алгебри синтезовано відновник повноформатного вектора 

стану стаціонарної динамічної системи за наявності неконтрольованих збурень на її вхо-

дах. Встановлені необхідні та достатні умови існування такого відновника. 

Ключові слова: динамічна система, вектор стану, відновник Луенбергера. 

Аннотация 

Методами матричной алгебры  синтезирован  восстановитель вектора состояния 

динамической системы  при наличии  не контролированных возмущений на её входах.  

Установлены  необходимые  и достаточные условия существования   восстановителя.  

Ключевые слова: вектор состояния  системы,   восстановитель  Луенбергера. 

Abstract  

A reducer of a state vector of dynamic system in the presence of not controlled disturb-

ings on its inputs is synthesized by methods of matrix algebra. Necessary and sufficient living 

conditions of a reducer are set.  

Keywords: state vector of system, Luyenberger's reducer. 
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ANALYSIS OF THE MODEL FOR CALCULATING THE RADIO 

LINKS MILLIMETER RANGE ENERGY BUDGET 

Kremenetskaya Y. A, Ph. D., Zhukova E. R., Morozova S. V. 

State University of telecommunications, Kyiv, Ukraine 

The main limiting factor in the model for calculating the radio coverage en-

ergy budget, including in the millimetre range (MMD), usually considered the 

attenuation in free space, which is present in the formula of Friis (1): 
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, (1) 

where 1P  is the received power, 2P  is the transmitted power, 
1G  and 

2G  the gain 

of the transmit and receive antennas, respectively, λ is the  transmission wave-

length, d – is the transmission range.  

In the formula (1) used a known parameter, as the damping in the "free" space 
2

FSL
4

L
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, from which analysis we can conclude that with increasing fre-

quency requires increasing the signal power. Formula (1) was first published in 

1945 for radio meter and decimeter wavelengths, which are absorbed at that time.  

However, for millimeter range systems, which uses a narrow directional di-

agram of the less than one degree antennas, maybe needs a different approach for 

evaluating the energy budget, where the main losses are the attenuation in the 

atmosphere (Fig.1), the scattering of the signal in urban areas (the trees), the loss 

due to the beam divergence, the hardware limitations of modulators (photodetec-

tors) for the phase noise, Doppler effect, etc. 

For example, professionals such as Zhou P., Farooq H. (Samsung Electron-

ics) [1], Shakhnovich I. [2] say the error of this model for MMR systems with a 

narrow radiation pattern. And even Sklyar B. [3] focuses on the geometric damp-

ing effect in the "free" space in the transmission path for a particular frequency 

between two isotropic antennas. 

It is therefore necessary to perform a mathematical model for calculating en-

ergy losses in a radio link of MMR, to fully assess the potential of radio systems 

operating in this range. If you take that energy directional transmitter power is 

distributed within the solid angle Ω  (for small angles of aperture α < 1 deg Ω

4

2
  ) uniformly and to take into account the path loss is only due to the beam 

divergence and attenuation in the atmosphere 
atmL : 

 
2 2

1 2

2 atm4
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 ,  (2) 

2А  - effective area, which can be taken for the area dS  of the host antenna. In 
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classic textbooks on the radio (for example, in [4]) the effective area 
2А  is deter-

mined by the ratio 

 




4

2

2
2

D
A  ,  (3).  

- where 
2D  the gain of the receiving antenna (for transmit antenna 1

4
D





).  

 
Fig. 1. Specific atmospheric attenuation at sea level for different levels of humidity (RH), in-

cluding fog and rain, W1-W4 – transparency window of the atmosphere. 

However, if we use relation (3) in (2), we get that with decreasing wavelength 

the energy potential of the radio will increase, which is contrary to the formula of 

Friis (1) where an inverse relationship.  

If we take the opening angle of the radiating antenna 1 deg, the area of the 

receiving antenna 1 cm2, the order of sensitivity of the receiver 10-10 W, which 

corresponds, for example, for equipment ALFOplus80, where the receiver sensi-

tivity -68/-74 dBm. For different attenuation coefficients in E-band(W2) (see 

Fig.1) get an approximate dependence is shown in Fig.2.  

The main limiting factor in the model for calculating the radio coverage the 

MMR energy budget is probably not the attenuation in free space, which is present 

in the formula of Friis (1).  

To assess the energy efficiency of MMR systems requires a different calcu-

lation model that takes into account limiting factors, such as the physical features 

of millimeter range radio signals distribution, formation and radiation, as well as 

a modern compensatory methods, such as MIMO technology, adaptive methods 

diagrammatology in complex urban and weather conditions, various hybrid tech-

niques based on the photoelectric conversion signal of MMR.  
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Fig. 2. The transmitter power dependence of the distance calculated by the formula (2) with 

different attenuation coefficients: α1=10 dB/km, α2=15 dB/km, α3=20 dB/km, α3=25 dB/km 

for the E-band with a 10 dB reserve budget 
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Abstract 

In the article it is shown that for systems of millimeter band basic path loss are not asso-

ciated with the attenuation in free space and with the physical features of radio signals distribu-

tion, formation and radiation.  

Keywords: millimeter range, the Friis model, the attenuation in free space, the energy 

budget of the radio link. 

Анотація 

В роботі показано, що для радіосистем міліметрового діапазону основні втрати в 

тракті пов'язані не з загасанням сигналу в вільному просторі, а з фізичними особливос-

тями поширення, формування і випромінювання радіосигналів. 

Ключові слова: міліметровий діапазон, модель Фрііса, загасання у вільному прос-

торі, енергетичний бюджет радіолінії. 

Аннотация 

В работе показано, что для радиосистем миллиметрового диапазона основные по-

тери в тракте связаны не с затуханием сигнала в свободном пространстве, а с физиче-

скими особенностями распространения, формирования и излучения радиосигналов.  

Ключевые слова: миллиметровый диапазон, модель Фрииса, затухание в свобод-

ном пространстве, энергетический бюджет радиолинии. 
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АЛГОРИТМА 

КАЛМАНОВСКОЙ ФИЛЬТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ 

БПЛА ПО ДАННЫМ СЕНСОРНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 

RSS 

Товкач И. О., аспирант; Жук С. Я., д.т.н., профессор 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», 

г. Киев, Украина  

В настоящее время развитие технологий построения беспилотных лета-

тельных аппаратов (БПЛА), их доступность и массовое использование для 

решения широкого круга задач привело к появлению нового класса 

угроз [1]: применение в террористических целях, фотосъемка засекречен-

ных объектов, получение несанкционированного доступа к информации в 

сетях WLAN, вторжение на запрещенную территорию и др. Это приводит к 

необходимости разработки систем безопасности, которые решают задачи 

обнаружения, определения местоположения и параметров движения БПЛА. 

При излучении БПЛА сигналов, его местоположение может быть опре-

делено с помощью беспроводных сенсорных сетей (БСС) с использованием 

метода RSS (received-signal strength) [2]. 

 Особенностью современных БПЛА является способность выполнять 

резкие маневры, а также сохранять неизменным положение в точке 

пространства. Поэтому важное значение имеет анализ точностных характе-

ристик алгоритма калмановской фильтрации параметров движения БПЛА 

по данным сенсорной сети на ос-

нове метода RSS при различных 

видах его маневра. 

При синтезе алгоритма калма-

новской фильтрации движение 

БПЛА в прямоугольной системе 

координат описывается стохасти-

ческой динамической системой в 

дискретном времени вида: 

   ( ) ( 1) ( ),u k Fu k G k      (1) 

где ( )u k  - вектор состояния, вклю-

чающий параметры движения 

БПЛА; F , G  - известные мат-

рицы; ( )k  - некоррелированная 

последовательность гауссовских 

векторов. 

На основе математического 

 
Рис. 1.  Конфигурация сенсорной 

сети из 8 датчиков и траектория дви-

жения БПЛА. 
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аппарата расширенного фильтра Калмана получены алгоритмы траекторной 

фильтрации БПЛА по данным сенсорной сети на основе измерения мощно-

сти принимаемого сигнала для случаев почти равномерного движения 

(точный фильтр) и движения с маневром (грубый фильтр). Их анализ про-

веден с помощью статистического моделирования. При этом сенсорная сеть 

(рис. 1) состоит из восьми датчиков, располагающихся на окружности с ра-

диусом 100 м. Для наглядности работы алгоритмов была сформирована те-

стовая траектория движения БПЛА, которая включает пять участков (рис. 

1). СКО ошибки измерения 1v дБ  , темп поступления информации Т=1 с. 

Испытания проводились по ста реализациям.  

 
Рис. 2. СКО ошибки оценки местоположения БПЛА на основе точного фильтра 

 
Рис. 3. СКО ошибки оценки местоположения БПЛА на основе грубого фильтра 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 49 

На рис. 2,3 показаны полученные методом Монте-Карло зависимости 

математического ожидания (кривая 1) и СКО (кривая 2) ошибок оценки ме-

стоположения БПЛА по координатам X, Y, а также СКО (кривая 3) ошибок 

оценки, рассчитанных соответственно точным и грубым фильтрамы. Также 

на рис. 2,3 показаны зависимости СКО ошибки измерения местоположения 

БПЛА, которое соответствует нижней границе Рао-Крамера (кривая 4), ко-

торая характеризует потенциальную возможную точность определения ко-

ординат БПЛА. 

При использовании точного фильтра ошибки оценки положения БПЛА 

содержат систематические составляющие, которые более чем на порядок 

превышает СКО ошибок оценки местоположения, что обусловлено нали-

чием маневров. При использовании грубого фильтра точность оценивания 

параметров движения БПЛА на участках зависания и движения без маневра 

больше чем у точного фильтра более, чем в 2-3 раза. 

Поэтому важное значение имеет синтез адаптивных алгоритмов 

фильтрация параметров движения БПЛА по данным сенсорной сети, в 

которых также выполняется распознавание различных видов его движения.  

Перечень источников 

1. Защита от дронов – небесный рубеж вашей безопасности [Електрон-

ний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://dronebouncer.com/. 

2. Товкач И. О. Рекуррентный алгоритм пассивной локации в сенсорной 

сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала / И.О. Товкач, 

С.Я. Жук // Вестник НТУУ «КПИ». Серия Радиотехника. Радиоаппарато-

строение. – 2016. – № 66. – с. 46-55 

Анотація 

З використанням математичного апарату розширеного фільтра Калмана синтезо-

вані алгоритми траєкторної фільтрації БПЛА за даними сенсорної мережі на основі ви-

мірювання потужності сигналу для моделей майже рівномірного руху і руху з маневром. 

Аналіз отриманих алгоритмів виконано за допомогою статистичного моделювання. 

Ключові слова: БПЛА, бездротові сенсорні мережі, RSS, фільтр Калмана. 

Аннотация 

С использованием математического аппарата расширенного фильтра Калмана син-

тезированы алгоритмы траекторной фильтрации БПЛА по данным сенсорной сети на ос-

нове измерения мощности принимаемого сигнала для моделей почти равномерного 

движения и движения с маневром. Анализ полученных алгоритмов выполнено с помо-

щью статистического моделирования. 

Ключевые слова: БПЛА, беспроводные сенсорные сети, RSS, фильтр Калмана. 

Abstract  

Using the mathematical apparatus of the extended Kalman filter algorithms synthesized 

trajectory filtering UAV according to the sensor network by measuring the received signal 

power for the models is almost uniform motion and motion to maneuver. Analysis of the ob-

tained algorithms executed using statistical modeling. 

Keywords: UAVs, wireless sensor networks, RSS, Kalman filter. 
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НЕКАУЗАЛЬНАЯ ДВУХЭТАПНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ 

ПОЛУТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

Вишневый С. В., к.т.н.; Жук И. С. 
КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина 

Решение целого ряда прикладных и научно-исследовательских задач 

связано с обработкой информации, представленной в форме изображений.  

Несовершенство аппаратуры регистрации может приводить к появлению на 

изображениях помех [1]. Применение двумерных оптимальных алгоритмов 

фильтрации требует выполнения огромного числа вычислительных опера-

ций, что приводит к большой сложностью в их реализации [2].  

В [3] был предложен метод фильтрации однородных изображений, ко-

торый реализуется в два этапа. На первом этапе выполняется обработка от-

счетов вдоль строк и столбцов, на втором этапе происходит объединение 

полученных данных. В [4] был разработан метод каузальной двухэтапной 

фильтрации цифровых полутоновых изображений. Метод фильтрации [4] 

учитывает отчеты «прямого времени». Использование дополнительных от-

счетов, которые находятся в «прошлом» относительно текущей точки поз-

волит повысить точность обработки по сравнению с методом [4] без значи-

тельного увеличения сложности вычислений, при этом обработка изображе-

ния интерпретируется как некаузальная.  

Отсчет изображения обозначим через ( , )jx n m , 1,n N , 1,m M , 

1,j L . В качестве модели помехи, которая искажает изображение выбран 

белый гауссовский шум 2(0, )N  . Доступный для обработки отсчет изобра-

жения, искаженный помехой, обозначим ( , )y n m .  

Если отсчет, который обрабатывается на текущем шаге имеет коорди-

наты ( , )n m , тогда введем векторы, которые содержат отсчеты, расположен-

ные в n -й строке и m -м столбце, но не включают в себя отсчет ( , )n m : 

 1 ( ,1),..., ( , 1)n i lX x n x n m  ,  2 ( , ), ( , 1)..., ( , 1)n j k vX x n M x n M x n m   , 

 1 (1, ),..., ( 1, )m s rX x m x n m  ,  2 ( , ), ( 1, )..., ( 1, )m t p qX x N m x N m x n m   , а 

векторы, которые содержат соответствующие наблюдения обозначим как 

1nY , 2nY , 1mY , 2mY . 

Воспользовавшись свойством условной независимости [3], в соответ-

ствии с которым вероятностные связи отсчетов в векторах 1nX , 2nX , 1mX , 

2mX  опосредованы через точку с координатами ( , )n m , лежащую на пересе-

чении n -й строки и m -го столбца, запишем совместное распределение ве-

роятностей  P X , опуская для краткости аргументы ( , )n m : 

           1 2 1 2| | | | .j n j n j m j m jP X p x P X x P X x P X x P X x  (1) 
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Выполняя преобразования согласно [4], апостериорная вероятность 

 |jp x Y  может быть представлена в виде: 

 
       

 
1 2 1 2

3

| , | | |
| ,

j n j n j m j m

j

j

p x Y y p x Y p x Y p x Y
p x Y c

p x
  (2) 

где c  - нормирующий множитель, который рассчитывается по формуле: 

       
 

1 2 1 2,
.n n m mP Y y P Y P Y P Y

c
P Y

  (3) 

Выражение (2) описывает двухэтапный алгоритм фильтрации, на первом 

этапе которого при обработке отсчетов вдоль строк и столбцов вычисляются 

 1| ,j np x Y y ,  2|j np x Y ,  1|j mp x Y ,  2|j mp x Y  с помощью одномерного ал-

горитма, приведенного в [2], а на втором этапе происходит объединение по-

лученных результатов и расчет  |jp x Y . 

В качестве модельного примера рассмотрена задача фильтрации бинар-

ного изображения, размерами N M , где 24N  , 24M  . В тестовом при-

мере отсчеты, расположенные в строках с 8 по 17 и столбцах с 8 по 17 при-

нимают значение 1, остальные отсчеты равны 0. Изображение искажается 

аддитивной помехой с некоррелированными отсчетами с нулевым матема-

тическим ожиданием и дисперсией 2 0.49 ; матрицы вероятностей пере-

хода от одного значения яркости элемента изображения к другому  вдоль 

строки и столбца имеют вид 
0.9 0.1

0.1 0.9

 
   

 
. На рис. 1-4 приведены вероят-

ности распознавания отсчетов изображения, значение которых равно 1, по-

лученные при одномерной обработке изображения вдоль строк, столбцов, а 

также с помощью каузального и некаузального двухэтапного алгоритма 

фильтрации. 

 
Рисунок 1. Обработка вдоль строк 

 
Рисунок 2. Обработка вдоль столбцов 
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Рисунок 3. Каузальная двухэтапная обра-

ботка 

 
Рисунок 4. Некаузальная двухэтапная об-

работка 
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Анотація 

Проведено аналіз алгоритму некаузальної двохетапної фільтрації цифрових напів-

тонових зображень. Математичне моделювання виконано на тестовому прикладі при об-

робці бінарного зображення, що було спотворене аддитивною завадою з некорельова-

ними відліками.  

Ключові слова: напівтонове зображення, умовна незалежність, некаузальна обро-

бка, двохетапна фільтрація. 

Аннотация 

Выполен анализ алгоритма некаузальный двухэтапной фильтрации цифровых по-

лутоновых изображений. Математическое моделирование проведено на тестовом при-

мере при обработке бинарного изображения, которое искажалось аддитивной помехой с 

некоррелированными отсчетами. 

Ключевые слова: полутоновое изображение, условная независимость, некаузаль-

ная фильтрация, двухэтапная фильтрация. 

Abstract 

The analysis of algorithm of noncausal two-stage filtering of digital grayscale images is 

presented. The simulation is made using test synthetic sample in form of digital binary image 

corrupted with additive noise with uncorrelated samples. 

Keywords: grayscale image, conditional independence, noncausal processing, two-stage 

filtering.  
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АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННОЙ 

РЕШЕТКИ С АВТОКОМПЕНСАТОРОМ ПОМЕХ НА ОСНОВЕ 

ПРОЦЕССОРА ГРАМА-ШМИДТА 

Семибаламут К. М.1; Жук С. Я.2, д.т.н., профессор 
1 Военно-дипломатическая академия имени Евгения Березняка,  

г. Киев, Украина 
2 Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,  

г. Киев, Украина 

Перспективным при синтезе автокомпенсаторов (АК) активных шу-

мовых помех, является подход на основе процедуры ортогонализации 

Грама-Шмидта /1/. Он позволяет получить алгоритмы, которые обеспечи-

вают параллельно-последовательную обработку сигналов. В АК на основе 

антенных решеток (АР), с целью экономии аппаратурных затрат, а также 

улучшения массогабаритных характеристик изделий, компенсационные ка-

налы часто формируются на основе элементов антенны основного канала. В 

дальнейшем будем полагать, что АК строятся на основе линейной эквидис-

тантной m-элементной АР с полуволновым межэлементным расстоянием. 

При этом все элементы АР используются для формирования антенны осно-

вного канала, а также компенсационных каналов (малогабаритная АР). 

Структурная схема АК, реализующего процедуру Грама-Шмидта, при 

m =6 показана на рис. 1. Сигналы на входах компенсационных каналов обо-

значены x1… x6, а на входе основного канала y . 

АК рис. 1 имеет лестни-

чный вид, включает 6 ступе-

ней, и состоит из модулей в 

виде двухвходовых весовых 

сумматоров с весовыми 

коэффициентами ,   1,6,ik k 

1,7i k  . В нем на основе 

процедуры Грама-Шмидта 

выполняется ортогонали-

зация (декор-реляция) вход-

ных сигналов. В результате 

на выходе формируются ор-

тогонализи-рованные сиг-

налы x1
…x6

 компен-

сационных каналов и сигнал ошибки компенсации помех е. Такие устройс-

тва также получили название многоступенчатых обеляющих фильтров /2/. 

Определим диаграмму направленности (ДН) АР с АК рис. 1 для общего 

случая m .Связь входных и выходных сигналов можно представить в виде /2/ 

 
Рисунок 1 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

54 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

 1=H ...H ...Hm kx x ,  1,k m , (1) 

где T

1( ,...,  , y)mx x x  – вектор-столбец сигналов на входе АК; 
T

1( ,...,  ,e)mx x x    – вектор-столбец сигналов на выходе АК; Hk
 – матрица 

размером (m+1)×(m+1), описывающая преобразование сигналов в k -ой сту-

пени. Для m=6 и k =3 
3H  имеет вид 

3 43

53

63

73

1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0

H 0 0 β 1 0 0 0

0 0 β 0 1 0 0

0 0 β 0 0 1 0

0 0 β 0 0 0 1

 . 

Выражение (1) можно представить в следующей форме 

 =Gx x
, (2) 

где G  – матрица, являющаяся результатом произведения матриц 

 
1G H ...H ...Hm k . 

Можно показать, что матрица G является нижней треугольной, а эле-

менты главной диагонали равны единице. С учетом (1) и (2) сигнал ошибки 

компенсации e  описывается выражением 

 1,

1

e=
m

m i i

i

g x y



 , (3) 

где 1,g , 1,m i i m   – элементы m+1-й строки матрицы G . Учитывая параметры 

АР и способ формирования сигнала y , ДН A( )  АР определяется по фор-

муле 

 
осн компA( ) A ( ) A ( )     ,  (4) 

где 
оснA ( ) , 

компA ( )  – ДН основного канала и компенсационная ДН  

  осн

1

A ( )= exp ( 1) πsin
m

i

j i


    ;          комп 1,

1

A ( )= (-g )exp ( 1)πsin
m

m i

i

j i



   . 

Как правило, весовые коэффициенты АК являются неизвестными. 

Представляет интерес сравнительный анализ ДН адаптивных АК на основе 

многовходового весового сумматора (классическая одноступенчатая схема) 

и процессора Грама -Шмидта, в которых вычисление весовых коэффициен-

тов выполняется с помощью RLS-алгоритма /3/. При моделировании 

выбрано: число элементов АР m=6; число постановщиков активных шу-

мовых помех (АШП) – 2 с одинаковой относительной мощностью 300, по 

отношению к уровню мощности собственных шумов приемных каналов. На 

рис. 2,а показаны ДН основного канала 
оснA ( )  (кривая 1) и ДН АР с АК на 

основе процессора Грама-Шмидта A( )  (кривая 2) в установившемся ре-

жиме. На рис. 2,б показаны аналогичные характеристики для АР с АК на 
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основе многовходового весового сумматора. Значками “*” – обозначены 

азимуты постановщиков АШП, расположенных в первых боковых лепест-

ках ДН 
оснA ( )  (30 и -28). 

 
Рисунок 2. 

Точность формирования нулей в направлениях на источники АШП оди-

наковая. При этом ширина зон режекции на уровне -20 дБ для одноступен-

чатой схемы приблизительно в 5 раз шире. Однако шестиступенчатая схема, 

в результате распараллеливания вычислений позволяет увеличить скорость 

обработки (частоту дискретизации сигнала) более чем на порядок. 
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Анотація 

Отримано співвідношення для розрахунку діаграми спрямованості лінійної антен-

ної решітки з автокомпенсатором на основі процесора Грама-Шмідта та виконано її ана-

ліз при використанні для обчислення вагових коефіцієнтів в модулях RLS-алгоритму. 

Ключові слова: Автокомпенсатор активних шумових завад, діаграма спрямовано-

сті, процедура ортогоналізації Грама-Шмідта, RLS-алгоритм. 

Аннотация 

Получено выражение для диаграммы направленности линейной антенной решетки 

с автокомпенсатором на основе процессора Грама-Шмидта и выполнен ее анализ при 

использовании для вычисления весовых коэффициентов в модулях RLS-алгоритма. 

Ключевые слова: Автокомпенсатор активных шумовых помех, диаграмма напра-

вленности, процедура ортогонализации Грама-Шмидта, RLS-алгоритм. 

Abstract 

An expression for calculation of the linear array antenna directivity pattern with an auto-

matic compensator based on the Gram-Schmidt processor and performed its analysis when used 

to calculate weighting factors in units of RLS-algorithm. 

Keywords: Automatic compensators active noise interference, radiation pattern, the pro-

cedure Gram-Schmidt orthogonalization, of RLS-algorithm. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДВУХЭТАПНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСКАЖЕННОГО 

КОРРЕЛИРОВАННОЙ ПОМЕХОЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

СЕГМЕНТАЦИИ 

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

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,  

г. Киев, Украина 

При решении ряда задач фильтрации изображений помеховые сигналы 

обладают пространственной корреляцией. Такие помехи возникают в слу-

чае аналоговой передачи телевизионных сигналов в стандарте PAL, демо-

заикизации изображений в цифровых фотокамерах, в изображениях, полу-

ченных с использованием магнито-резонансной томографии [1].  

В работе [2] предложен алгоритм двухэтапной каузальной  фильтрации 

коррелированной помехи (КП) на однородном изображении, в котором на 

первом этапе выполняется совместная одномерная фильтрация изображе-

ния и КП по строкам и столбцам от их начала, а на втором – объединение 

полученных оценок изображения и КП в каждой точке. Предложенный ал-

горитм позволяет значительно сократить вычислительные затраты по срав-

нению с двумерными алгоритмами оптимальной фильтрации, а также испо-

льзовать преимущества вычислительной эффективности одномерных реку-

ррентных алгоритмов.  

Следуя методике, приведенной в [2], был разработан алгоритм объеди-

нения результатов одномерной совместной фильтрации изображения и кор-

релированной помехи, который позволяет учесть все измерения на строке и 

столбце, пересекающиеся в обрабатываемой точке, что позволяет повысить 

эффективность обработки по сравнению с алгоритмом каузальной двухэта-

пной фильтрации и интерпретировать обработку как некаузальную. 

Представляет интерес оценить влияние предварительной двухэтапной 

фильтрации изображения при наличии коррелированной помехи на резуль-

таты их сегментации. Для этого было сформировано тестовое изображение 

рис. 1, которое было зашумлено аддитивным коррелированным шумом [2] 

и показано на рис. 2. Входное отношение сигнал/шум (ОСШ) равно 2.25 дБ  

На рис. 3 показан результат обработки с помощью двухэтапной некау-

зальной фильтрации. Выходное ОСШ составило 8.87 дБ . На рис. 4 показан 

результат обработки с помощью оконного фильтра Винера, при этом ОСШ 

равно 4.5 дБ . Предложенный алгоритм позволил увеличить ОСШ на 4.3 дБ. 
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Рисунок 1. Начальное изображение 

 
Рисунок 2. Зашумленное изображение 

 
Рисунок 3. Предложенный алгоритм 

 
Рисунок 4. Оконный фильтр Винера 

 
Рисунок 5. Сегментированное изображе-

ние, предобработанное предложенным 

алгоритмом 

 
Рисунок 6. Сегментированное изображе-

ние, предобработанное фильтром Винера 
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Для сегментации изображения использовался алгоритм Оцу [3], кото-

рая выполняется после предварительной фильтрации в автоматическом ре-

жиме. На рис.5, рис.6 представлены сегментированные изображения, при-

веденные на  рис.3, рис.4. При применении предварительной двухэтапной 

некаузальной  фильтрации относительное число неверно отсегментирован-

ных пикселей составляет 3.16%, а для оконного фильтра Винера – 15.15%.  

Полученный алгоритм позволяет существенно повысить качество сег-

ментации изображений и обеспечить при этом приемлемые вычислитель-

ные затраты. 
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Анотація 

На модельному прикладі за допомогою статистичного моделювання ви-

конано аналіз впливу попередньої двоетапної некаузальної фільтрації зобра-

ження при наявності корельованої завади на результати його сегментації з 

використанням алгоритму Оцу. 

Ключові слова: корельована завада, двоетапна фільтрація зображення, 

сегментація зображення. 

Аннотация 

На модельном примере с помощью статистического моделирования вы-

полнен анализ влияния предварительной двухэтапной некаузальной филь-

трации изображения при наличии коррелированной помехи на результаты 

его сегментации с использованием алгоритма Оцу. 

Ключевые слова: коррелированная помеха, двухэтапная  фильтрация 

изображения, сегментация изображения. 

Abstract 

On a model example by means of statistical modeling the analysis of influ-

ence of a preliminary two-stage noт causal filtration of the image in the presence 

of the correlated noise on results of it’s segmentation with use of an Otsu algo-

rithm is made. 

Keywords: the correlated noise, a two-stage filtration of the image, segmen-

tation of the image. 
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Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація 

радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка. 

Методи та засоби проектування радіоелектронної апаратури, включа-

ючи розв'язання схемотехнічних, конструкторських та технологічних про-

блем; системи автоматизованого проектування; методи та засоби забезпе-

чення якості радіоелектронної техніки та підтримання її працездатності під 

час експлуатації. Проектування та застосування технологічної ультразвуко-

вої апаратури. 

 

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

Секретар секції: Новосад А. А. 
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МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЧУТЛИВОСТІ СХЕМНИХ ФУНКЦІЙ 

Артеменко Д. С., Тарабаров С. Б., к.т.н., доц.  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

При проектуванні радіоелектронної апаратури обов’язковим є визна-

чення структури та параметрів компонентів схеми електричної принципо-

вої, її характеристик, котрі відповідали б вимогам технічного завдання. Од-

ним із найважливіших критеріїв проектування РЕА є забезпечення стабіль-

ності її роботи, що безпосередньо пов’язане з чутливістю схемних функцій. 

Чутливістю називається реакція різних пристроїв на зміну параметрів її 

компонентів.  

Коефіцієнт чутливості являє собою кількісну оцінку зміни вихідних па-

раметрів пристрою при заданій зміні параметрів його компонентів. 

Необхідність розрахунку чутливості схемної функції виникає при роз-

рахунку впливу на характеристики електронних пристроїв відхилень пара-

метрів компонентів, а також факторів навколишнього середовища (темпера-

тури, вологості, радіації тощо).  

Чутливість схемної функції дозволяє оцінити відхилення останньої від 

номінального значення, дозволяє визначити компоненти, що мають підви-

щений вплив на характеристики, виконати розрахунок допусків на параме-

три компонентів, корисна при використанні градієнтних методів для опти-

мізації РЕА тощо. 

Схемні функції F  в частотній області носять комплексний характер. 

При проектуванні РЕА досить часто інтерес представляє їх модуль. Розра-

хунок чутливості 
F

x

Fx
S

F x


 


 модуля схемної функції по параметру х де-

якого компонента схеми ґрунтується на розрахунку частинної похідної  

F

x




, що можна виконати різними методами.  

Впровадження сучасних методів розрахунку чутливості схемних функ-

цій в сучасні комп’ютерні середовища може значно поліпшити результати 

проектування, наприклад, інтегрувавши дані методи, вже не виникає пот-

реби застосовувати потужні й дорогі версії оптимізаторів. Це може призве-

сти до суттєвого зменшення вартості програмного продукту та значного під-

вищення його ефективності. Досліджувані методи можуть дозволити зро-

бити розрахунки чутливості більш ефективними в плані підвищення точно-

сті та зменшення часу моделювання. 

Аналітичний метод дозволяє виконати диференціювання схемної фун-

кції без методичної похибки, але не може бути використаний, коли схемна 

функція занадто складна або не задана аналітично. Універсальним методом 
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диференціювання функцій є класичний метод кінцевих прирощень. Він при-

датний для диференціювання яких-завгодно функцій, в тому числі і схем-

них, але при цьому результат може мати суттєву методичну похибку, яку 

важко контролювати. Врахування особливостей побудови схемної функції 

дозволяє зменшити і навіть усунути методичну похибку. Дослідження різ-

них методів (аналітичний, класичний метод кінцевих прирощень, модифі-

кований метод кінцевих прирощень, метод перебору індексів) розрахунку 

чутливостей дозволить вибрати найкращий з них для розрахунку чутливо-

сті. 

Для підвищення точності розрахунку та мінімізації методичної похи-

бки, нижче наведено приклад розрахунку чутливості модуля коефіцієнта пе-

редачі напруги аналітичним методом Даний метод обумовлює розрахунок 

похідної модуля схемної функції, якщо останній задано аналітично.  

Аналітичним методом легко описати будь-яку схемну функцію, опти-

мізувати розрахунок та мінімізувати час на його виконання.  

Алгоритм розрахунку чутливості модуля схемної функції за аналітич-

ним методом розглянуто на прикладі RC-дільника (рис.1) 

Для прикладу проведемо аналітичний 

розрахунок чутливості модуля 21K  коефіці-

єнта передачі напруги RC-дільника у другий 

вузол із першого по провідності g резистора 

при 1;  1g C    .  

Символьна матриця моделі RC-

дільника має вигляд 
g g

Y
g g j C




 
 

Комплексний коефіцієнт передачі дільника та його модуль для заданих па-

раметрів компонентів:  
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де  g — провідність резистора R, 

ω — частота. 
Похідна модуля коефіцієнта передачі по параметру g складатиме: 

 

    
 

'
2 2' 2 2

'

21 22

2

4

g
g

g

g g C g g C

K
g C

 



    

 


 (2) 

Тоді, значення чутливості модуля коефіцієнта передачі до зміни пара-

метра g становитиме:  

 
Рисунок1 Схема RC-дільника. 
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 (3) 

Отже, з результатів розрахунку видно, що при збільшенні параметра g 

на 2% модуль коефіцієнта передачі дільника збільшиться на 1%. З цього мо-

жна зробити висновок, що при правильному розрахунку параметрів компо-

нентів можна досягти оптимальних характеристик схеми при проектуванні 

радіоелектронної апаратури. 

Перелік посилань 

1.Трохименко Я.К., Тарабаров С.Б Алгоритм преобразования индексов 

для символьного анализа электронных схем //Изв.вузов МВ и ССЩ СССР. 

Радиоэлектроника. — 1986. Т. 29, №12. – с. 61-62 

2. Комп’ютерне моделювання електронних схем, конструкцій та тех- 

нологій електронних апаратів. Методичні рекомендації з виконання розра- 

хунково-графічної роботи для студентів радіотехнічного факультету на- 

прямку 6.050902 «Радіоелектронні апарати», кафедри радіо конструювання 

та виробництва радіоапаратури /С. Б. Тарабаров — Київ: НТУУ «КПІ».— 

2012. — С. 29—38. 

Анотація 

Представлено результати розробки методів розрахунку функції чутли-

вості при наявності впливу на характеристики електронних пристроїв фак-

торів навколишнього середовища. Наведено аналітичний метод розрахунку 

чутливості схемної функції, який дозволяє виконати диференціювання схе-

мної функції без методичної похибки.  

Ключові слова: проектування РЕА, оптимізація, чутливість, комп’юте-

рне моделювання. 

Аннотация 

Представлены результаты разработки методов расчета функции чув-

ствительности при наличии влияния на характеристики электронных уст-

ройств факторов окружающей среды Приведен аналитический метод 

расчета чувствительности схемной функции, который позволяет выполнить 

дифференцирование схемной функции без методической погрешности. 

Ключевые слова: проектирование РЭА, оптимизация, чувствитель-

ность, компьютерное моделирование. 

Abstract 

The results of the development of methods for calculating the sensitivity 

function in the presence influence the characteristics of electronic products 

environmental factors are presented. Sensitivity calculating scheme function with 

help analytical method, that allows you to differentiation scheme function without 

methodical error are presented. 

Keywords: CEA design, optimization, sensitivity, computer modeling. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 

Богомолов Н. Ф.1, к. т. н, доцент; Троц А. А.2, к. т. н, доцент;  

Реутская Ю. Ю.1, старший преподаватель 
1 Национальный технический университет Украины «Киевский политехни-

ческий институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина. 
2 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

г. Киев, Украина 

В теории и практике многокомпонентного газового анализа одной из 

основных задач при создании математической модели процесса является 

адекватное отражение реального процесса взаимодействия отдельных ком-

понентов в единой термодинамической системе с целью наиболее полного 

описания отдельного технологического процесса в рамках заданной точно-

сти и максимальной автоматизации процесса контроля (рис. 1). 

В практике многоком-

понентного газового ана-

лиза, реализуются методы 

анализа и в дальнейшем 

контроля, основанные на 

теории газовой динамики 

и в особых случаях газо-

вой термодинамики. [1] 

Однако, такие методы но-

сят общий характер и тре-

буют для каждого конкре-

тного случая анализа вве-

дения  

различных, эмпирически определенных, коэффициентов и упрощений. 

Так, например, заданная точность контроля определяется степенью учета 

случайных воздействий на объект регулирования, зависит от конкретной 

математической модели процесса регулирования. [2]. Предложенная мате-

матическая модель базируется на определении минимального регулирую-

щего воздействия, основанная на информативных возможностях техниче-

ского обеспечения, используемого для каждого конкретного процесса конт-

роля и обработки информативных массивов. 

Целью работы есть создание оптимального алгоритма обработки ин-

формации компьютерными технологиями на основе предложенного метода 

контроля многокомпонентных газовых технологических сред, основанный 

на структурном построении взаимосвязей системы "объект контроля-изме-

рительная система-объект контроля" (ОК ИС-ОК) как целостного объекта, 

Существующие 

физические 

теории

Физическое 

описание

Существующие 

приборы

Разрабатываемые 

приборы

Аппаратура 

обработки

Математическая 

модель 

процесса

 
 Рисунок 1. Блок-схема системы контроля 
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в рамках разработанной теории возникновения материальной энергетиче-

ской избыточности и ее развития при стремлении до уровня среды. 

В общем случае объект контроля (ОК) находится под влиянием сис-

темы входных компонентов, системы внешних случайных неконтролиру-

емых возмущений и системы регулирования. Это влияние вызывает реак-

цию ОК в виде изменения внутренних параметров. Система контроля (СК) 

энергетически соединена с ОК системой каналов "выхода-входа" и нахо-

дится под влиянием системы своих неконтролируемых внешних случайных 

возмущений и системы корректировки (настройка) работоспособности в за-

данных диапазонах изменения своих внутренних параметров как причины, 

вызывающей появление выходных параметров как следствие изменения со-

стояния СК. При взаимодействии ОК-СК как системы контроля открытого 

типа полученные матрицы параметров выходных сигналов подаются на да-

льнейшую обработку и не влияют на ОК. При взаимодействии ОК-СК-ОК 

как системы контроля закрытого типа полученные матрицы параметров 

выходных сигналов поступающих на вход системы регулирования, таким 

образом изменяя состояние ОК (рис. 2). 

Значения ма-

триц на рис. 2 

следующие: 

   1 ,..., nP P  — 

матрицы вход-

ных параметров 

компонентов, 

влияющих на 

объект контроля 

(ОК) (причина 

изменения ОК); 

, 1,...,jQ j m     

— матрица реак-

ции ОК на вход-

ные компоненты 

(следствие воз-

действия при-

чины на ОК); 

, 1,...,CK
iP i k  

 
 — матрица параметров системы контроля (СК), изменение 

которых вызвана воздействием ОК (причина поведения СК); 

, 1,...,CKQ l   
 

 — матрицы выходных параметров СК (последствия взаи-

модействия ОК-СК). 

 
Рисунок 2. Блок-схема метода контроля (Сплошная линия – си-

стема открытого типа; Пунктирная линия – система закрытого 

типа) 
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Метод контроля заключается в определении параметров общей поля пе-

ресечения прогрессирующих пространств П , 1,...,i i p , где p  — количество 

всех систем в соответствии с рис. 2. своих максимальных количеств состоя-

ний. Проведя построение прогрессирующего пространства контроля состо-

яний системы контроля, пришли к выводу, что условием контролируемости 

данного ОК заданной СК есть условие кП 0 , то есть, наличие отрицатель-

ного от нуля поля пересечения всех прогрессирующих полей состояний всех 

систем, входящих в блок-схему метода контроля. 

Метод обработки информации позволяет описать термодинамическое 

состояние объекта регулирования на основе описания всего комплекса эне-

ргетических состояний взаимодействия его параметров в единой системе 

контроля, в свою очередь позволяет осуществлять контрольно-регулирую-

щее воздействие на объект регулирования в рамках заданной точности. 

Необходимость разработки метода обусловлена необходимостью со-

четания существующих научных подходов описания различных физических 

процессов для возможности анализа прибором единой структуры приборов 

(комплекса) на базе компьютерных технологий. 
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Аннотация 

Метод обработки информации позволяет описать термодинамическое состояние 

объекта регулирования на основе описания всего комплекса энергетических состояний 

взаимодействия его параметров в единой системе контроля, что в свою очередь позво-

ляет осуществлять контрольно-регулирующее воздействие на объект регулирования в 

рамках заданной точности. 

Ключевые слова: метод обработки информации, метод контроля; прогрессирую-

щее пространство. 

Анотація 

Метод обробки інформації дозволяє описати термодинамічний стан об'єкта регу-

лювання на основі опису всього комплексу енергетичних станів взаємодії його парамет-

рів в єдиній системі контролю, що в свою чергу дозволяє здійснювати контрольно-регу-

люючий вплив на об'єкт регулювання в рамках заданої точності. 

Ключові слова: метод обробки інформації, метод контролю; прогресуючий прос-

тір. 

Abstract 

Control method can describe the thermodynamic state of produce from the description of 

the whole complex interaction energy states its parameters in a single control system, which in 

turn allows the control and regulating effect on the object of regulation within a prescribed 

accuracy 

Keywords: information processing method, control method; progressive space. 
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ЖИВЛЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ  

Верза Б. С. 

 Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

На даному етапі життя мають широке застосування системи автоном-

ного енергозабезпечення на сонячних панелях. Кожна така система повинна 

мати наступні складові: 

1) Сонячна панель 

2) Акумуляторна батарея  

3) Контролер заряду 

4) Інвертор 

5) Навантаження 

На практиці часто зустрічається навантаження,яке має вбудований пе-

ретворювач 220В/12В і для того,аби не втрачати дорогоцінну енергію на по-

двійне перетворення (з 12 в 220 та з 220 в 12)має сенс ті прилади,які можуть 

живитись від 12В, живити безпосередньо від акумуляторної батареї через 

контролер заряду. Структурна схема системи живлення від сонячної панелі 

зображена на рис.1. Оскільки внутрішній опір сонячної панелі сильно змі-

нюється від освітленості, то акумуляторна батарея служить буфером між со-

нячною панеллю і навантаженням. Ефективність роботи всієї системи зде-

більшого залежить від контролера заряду. 

Найпростішим та найдешевшим рішенням є PWM (pulse width 

modulatoin) контролер. Його принцип дії полягає в формуванні імпульсів 

струму з сонячного фотоелемента в залежності від того наскільки зарядже-

ний акумулятор[2]. Такого плану контролер має як свої переваги,так і недо-

ліки. 

Переваги:  

- Дешевизна і прос-

тота конструкції в цілому 

- Гарні масо-габаритні  

характеристики 

- Легко налаштову-

ється  під будь - яку сис-

тему 

- Може працювати з 

будь - яким типом джерела 

енергії (сонячний фотое-

лемент,  вітрогенератор) 

Незважаючи на всі 

свої переваги такого типу 
 

Рисунок 1. Схема підключення контролера 
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контролер має досить суттєві недоліки: 

- Напруга на клемах сонячної панелі  фактично дорівнює напрузі аку-

муляторної батареї, що може зменшувати її ефективність досить значно, 

оскільки частина енергії втрачатиметься на внутрішньому опорі панелі, що 

зображено на рис.2. 

 
Рисунок 2 Схема підключення акумуляторної батареї 

На рис.3 наведено вольт - амперну характеристику сонячного фотоеле-

мента, які потім з'єднують і отримують сонячні панелі. Один фотоелемент 

дає напругу 0.6В і струм до 8А, тобто для системи на 12В необхідно взяти 

мінімум 20 таких елементів (оскільки на практиці системи 12В найбільш по-

ширені). Як бачимо на рис.3 , потужність на виході сонячного елемента си-

льно залежить від її напруги, а напругу нам задає контролер заряду. Для 

прикладу, якщо сонячна панель має точку максимальної потужності при 

17В, а контролер обмежує її на 12В, то можемо порахувати втрати енергії. 

Отримаємо 136Вт в точці ма-

ксимальної потужності,а контро-

лер зможе отримати лише 96Вт, 

тобто 40Вт потужності втрачаємо 

на нагрівання сонячної панелі. Як 

бачимо, втрачається близько 30% 

потужності. 

  Кращим прикладом для ви-

користання є МРРТ контролер 

(maximum power point tracking, 

який має на вході керований DC-

DC перетворювач, що дозволяє 

йому працювати в точці максима-

льної потужності[1] . Такий конт-

ролер має як свої переваги,так і 

недоліки. 

Переваги: 

- Знімає максимальну  потужність з сонячного фотоелемента 

- Значно покращує ефективність всієї системи 

- Простий в налаштуванні. 

 
Рисунок 3 
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Недоліки: 

- Значно дорожчий за ШИМ контролер 

- Більш складний,а отже і менш надійний 

- В порівнянні з ШИМ має гірші масо - габаритні показники. 

Отже, ми розглянули особливості PWM та МРРТ  контролерів, їх засто-

сування та принципи роботи. Іноді PWM може працювати не гірше,ніж 

МРРТ,розглянемо такий випадок. Оскільки ми маємо втрату за рахунок не-

правильної робочої точки сонячного елемента, то можна вибрати напругу 

системи і  сонячні елементи таким чином,аби робоча точка була максима-

льно близькою до ідеальної. Такого ефекту можна досягти в системах 24В і 

48В  з сонячними елементами,які мають напругу в точці максимальної по-

тужності близько 27В та 54В відповідно. Частково заряджений акумулятор 

на 48В має напругу близько 53В,то в такому випадку різниці між ідеальною 

робочою точкою елемента і реальною майже немає. Якщо в таку систему 

встановити МРРТ контролер, то його перетворювач матиме коефіцієнт пе-

ретворення 1 і лише погіршуватиме ефективність системи,оскільки ККД пе-

ретворювача трохи більше за 90% 
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Анотація 

Представлені особливості побудови блоків живлення для перетворення 

енергії сонячних батарей. Розглянуто особливості застосування PWM i 

MPPT контролерів, їх особливості та переваги.   

Ключові слова: Блок живлення, контролер заряду, PWM, MPPT. 

Аннотация 

Представлены особенности построения блоков питания для преобразо-

вания энергии солнечных батарей. Рассмотрены особенности применения 

PWM i MPPT контроллеров, их особенности и преимущества.  

Ключевые слова: блок питания, контроллер заряда, PWM, MPPT. 

Abstract  

Presented features of power supplies to convert the energy of solar panel. 

The features use PWM and MPPT controllers, their features and benefits.  

Keywords: power supply, battery controller, PWM, MPPT. 
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HIGH-VOLTAGE TACITRON WITH COLD-CATHODE AND 

MAXIMAL CURRENT AUTO-LIMITATION 

I. Drozd; A. Kuzmichev, PhD; A. Pinkavsky 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute», Kyiv, Ukraine 

Introduction 

Gas-filled discharge switch devices are widely used for high voltage pulse 

generation in radiolocation techniques, for laser pumping and electromagnetic (in-

cluding X-rays) radiation generation, in electrophysical apparatus, technological 

facilities for material treatment, and ozone generators, due to their best relevant 

features [1, 2]. Extant devices, however, are not capable to resolve all actual prob-

lems of power pulse generation, so development of new switches with enhanced 

features is required. The most actual is creation of the fast gas discharge switches 

with full control, i.e. as closing/opening devices. The opening devices are capable 

to interrupt electrical current with simultaneous sharp rising up voltage to high 

values and the most known devices of such kind are the tacitron type thyratrons 

with a grid control. However, the usual tacitrons contain the hot cathode with well 

known demerits, therefore the development of tacitrons with a cold cathode is the 

vital problem. The cold cathode may provide long lifetime, high radiation re-

sistance, low cost, etc. This work deals with development and investigation of the 

tacitron type cold cathode device which can not only interrupt the current but limit 

the maximal current, too.  

Electrode structure of the gas tetrode 

The device employs the hydrogen high density glow magnetron discharge (~ 

1 A/cm2) maintained within a cylindrical hollow cold cathode, which is immersed 

in an axial magnetic field generated with a permanent magnet (see Fig. 1). Two 

microperforated grids are placed between the open end of the hollow cathode and 

a flat main anode of the device. The first grid serves as an anode of the glow 

magnetron discharge. The second grid serves as control one for regulation of an-

ode current.  

The hollow-cathode effect together with the action of axial magnetic field 

provides beautiful conditions for gas ionization by secondary cathode electrons 

and generation of dense discharge plasma. The plasma surface in the openings of 

the first grid serves as an electron emitter for the anode part of the device. The 

products of gas pressure p and gaps d between the grids and between the second 

grid and the anode are very small (d ~ several millimeters); that is corresponding 

to pd values at the left of the left branch of Paschen curve. Hence, the self-main-

tained discharge between the gaps is impossible (as in vacuum) and we have the 

combination of gas discharge part with vacuum one. However, some gas ion gen-

eration by electrons emitted through the first grid and ion compensation of elec-

tron space charge in the anode part occur. This provides low electrical impedance 
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of the gaps.  

 

 
 

Figure.1. Schematic structure of experimental 

tacitron electrodes; 1 – hollow cold cathode, 2- 

auxiliary pre-ionizing discharge electrode; 3 – 

1st grid; 4- 2nd grid; 5- anode; 6- supplemental 

element of 1st grid 

Figure.2. Anode current Ia dependence on an-

ode voltage Ua at different control pulse volt-

ages of the 2nd grid. Load resistance equals zero 

Operation performance of the two-grid tacitron 

During the given work, very interesting features of control over the cold-

cathode gas-discharge tacitron with two grids under the high anode voltage 

(Ua = 10-20 kV) have been revealed. There are three operation modes: thyratron, 

pure tacitron, and current limiting modes. In the first thyratron mode, the device 

works only as a closing switch. In the second tacitron mode, the device works as 

a closing/opening switch (therewith the anode current pulse duration is defined 

by the width of positive voltage pulses applied to the second grid), so the device 

works as a current interrupter. In the third mode, device works as a closing/open-

ing switch but additionally the value of anode current is set up by the second grid 

voltage, so the anode current value is regulated by the second grid voltage and the 

device works as a vacuum tube (see Fig. 2). In the last mode, in the case of short-

age of the anode load the anode current value Ia was limited by our device.  

The following maximum peak anode current values Ia have been obtained: 

in the thyratron mode – 500 A; in the tacitron mode – 75 A; in the current limiter 

mode – 5…18 A (at peak pulse anode voltage Ua = 10 kV, current pulse duration 

– 1…3 s, average anode current – 150 mA, voltage drop during current pulse – 

300...650 V). The study of the tacitron with cold cathode is in progress. We con-

sider the future work on development of the tacitron should be devoted to choice 

of the cold cathode material to minimize the switch-on time and the voltage drop 

during current pulses. 
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Анотація 

Особливості роботи високовольтного газорозрядного комутуючого 

прилада тасітронного типу з двома решітками управління і холодним като-

дом в магнітному полі. Пристрій може перемикати електричний струм при 

високій напрузі в тиратронному режимі (як замикаючий перемикач), в ре-

жимі тасітрону (як перемикач який замикає/відмикає), або в якості тасітрону 

з автоматичним обмеженням максимального значення анодного струму ( в 

якості короткого замикання в ланцюзі навантаження). Такі режими роботи 

пристрою реалізуються через невеликі зазори між мікроперфорованих керу-

ючих сіток і анода з використанням конкретних режимів роботи імпульсних 

решіток управління. 

Ключові слова: прилад-вимикач, тасітрон, холодний катод, обмежувач 

струму. 

Аннотация 

Особенности работы высоковольтного газоразрядного коммутирую-

щего прибора таситроного типа с двумя управляющими сетками и холод-

ным катодом в магнитном поле. Устройство может переключать электриче-

ский ток при высоких напряжениях в тиратронном режиме (как замыкаю-

щий ключевой прибор), в режиме таситрона (как замыкающий/выключаю-

щий прибор), или в качестве таситрона с автоматическим ограничением 

максимального значения анодного тока (в случае короткого замыкания в 

цепи нагрузки). Такие режимы работы устройства реализуются благодаря 

небольшим зазорам между микроперфорированными управляющими сет-

ками и анода с использованием специальных режимов работы управляющих 

сеток.  

Ключевые слова: выключающий прибор, таситрон, холодный катод, 

ограничитель тока. 

Abstract 

The features of operation of a high-voltage gas-discharge switch device of 

tacitron type with two control grids and cold cathode in magnetic field are con-

sidered. The device is able to switch electric current at high voltages in the thyra-

tron mode (as a closing switch), in the tacitron mode (as a closing/opening 

switch), or as a tacitron with automatic limitation of maximal value of the anode 

current (in the case of shorted load circuit). Such modes of device operation are 

realized due to small gaps between the microperforated control grids and the an-

ode and employing specific pulse operation modes of the control grids. 

Keywords: opening switch device, tacitron, cold cathode, current limiter 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СПОЖИТОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

Ковбич А. О., студент; Адаменко Ю. Ф., к. т. н. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Базуючись на попередніх дослідженнях [1], в рамках дипломного про-

екту [2] було розроблено систему контролю споживаної електроенергії, 

структурна схема якої наведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 — Структурна схема системи контролю спожитої енергії 

Така система включає блоки двох видів — вимірювального і головного. 

Обмін даними між блоками виконується по бездротовому каналу. Інформа-

ційним центром системи виступає одноплатний міні-комп’ютер Raspberry 

Pi (з пристроєм радіозв’язку та власним джерелом живлення), що дозволяє 

опитувати декілька вимірювальних блоків, записувати отримані дані у базу 

даних та виводити їх у зручному для користувача вигляді, наприклад, гра-

фіки залежності від часу напруги в мережі живлення; сили струму, що про-

тікає крізь навантаження; споживаної потужності та енергії. Така інформа-

ція дозволяє дізнатися про режим роботи споживача, про споживання елек-

троенергії та, в результаті, про вартість роботи споживача у грошовому ек-

віваленті. 

Вимірювальний блок за допомогою давачів напруги і стуму визначає 

напругу в мережі і силу струму, що протікає крізь під’єднане навантаження 
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та передає дані на Raspberry Pi.  

Передбачалося, що даний блок буде вмонтовано всередину звичайної 

розетки та буде кріпитися до механізму самої розетки (рис. 2.). Слід зазна-

чити, що підрозетник (1) та побутова розетка (4) є покупними товарами, які 

доступні в будь-якому магазині будматеріалів. Завдяки такій конструкції 

цей блок зовні становиться непомітним. 

Після виготовлення та тестування дослідного зразка, не зважаючи на 

працездатність програмної частини системи, було виявлено ряд недоліків: 

 Важкість програмування або перепрограмування мікроконтролера, на 

базі якого працює вимірювальний блок через неможливість виведення за 

межі розетки контактів для програмування; 

 Важкість встановлення вимірювального блоку всередині розетки че-

рез обмежений об’єм; 

 Наявність паразитних зв’язків, які виникають на платі через щільну 

компоновку. 

Для усунення знайдених недоліків було прийнято рішення зробити зо-

внішній пристрій, більш зручний для кінцевого користувача. 

За цією конструкцією пристрій є посередником між побутовою розет-

кою та споживачем, що значно спрощує використання цього виробу та надає 

більше вільного місця для додаткових функцій. Таким чином, стало мож-

 

Рисунок 2 — Перша ітерація розробленого пристрою: 1 – підрозетник, 2 – друкована 

плата,  3 – радіомодуль, 4 – побутова розетка 
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ливо додати можливість керувати комутацією споживача з мережею жив-

лення за допомогою твердотільного реле. Крім цього, збільшення місця для 

друкованої плати дозволило зменшити щільність компоновки елементів, що 

вплинуло на зменшення паразитних зв’язків у платі.  

Більш наочно зов-

нішній вигляд при-

строю приведено на 

рис. 3. Для цієї конс-

трукції нема уніфікова-

них деталей, що робить 

виробництво дорож-

чим. Пристрій знахо-

диться на етапі тесту-

вання. 

В майбутньому 

систему, до складу якої 

входить розроблений 

пристрій, очікує моде-

рнізація, тестування та 

подальша доробка. 
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Анотація 

Представлено систему контролю споживаної електроенергії та конструкцію вимі-

рювального блоку. Проведено експериментальну перевірку розробленої конструкції, в 

результаті чого виявлено ряд недоліків. Запропоновано другий варіант конструкції в 

якому ці недоліки усунуто. Пристрій знаходиться на етапі тестування. 

Ключові слова: система контролю споживаної електроенергії, розумний дім. 

Аннотация 

Представлена система контроля потребляемой электроэнергии и конструкция из-

мерительного блока. Проведена экспериментальная проверка разработанной конструк-

ции, в результате чего выявлен ряд недостатков. Предложено второй вариант конструк-

ции в котором эти недостатки устранены. Устройство находится на этапе тестирования. 

Ключевые слова: система контроля потребленной электроэнергии, умный дом. 

Abstract 

Presented electricity consumption control system and the design of the measuring unit. 

An experimental verification of design, resulting revealed a number of shortcomings. A second 

option structures in which these shortcomings eliminated. The device is under test. 

Keywords: electricity consumption system, smart house. 

 

Рисунок 3 — Друга ітерація розробленого пристрою: 1 – 

передня кришка, 2 -друкована плата, 3 – задня кришка. 



Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. 

Ультразвукова техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 75 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ 

ДРУКОВАНОЇ ПЛАТИ 

Кондратенко С. Ю., Адаменко В. О., ст. викл. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Стрімкий науково-технічний прогрес продукує все більше і більше 

знань, які необхідно засвоїти під час отримання певної професії, тому акту-

альним стає використання в навчальному процесі технологій, які дозволять 

покращити сприйняття та засвоєння матеріалу. Традиційно до таких техно-

логій відносять аудіо-візуальні методи навчання. Проте якщо раніше для 

цього використовувалися спеціально відзняті фільми, то зараз, у зв’язку зі 

значним ускладненням виробничих технологій, звичайні зйомки застосу-

вати дуже складно, а то й не можливо. Тому на їх заміну приходять методи 

комп’ютерної візуалізації. Відповідно актуальною задачею є визначення ви-

мог та можливості застосування методів комп’ютерної візуалізації в нав-

чальному процесі радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Для прикладу було обрано технологію виготовлення двосторонньої 

друкованої плати з металізацією наскрізних отворів. Сам процес склада-

ється з певних кроків, які зрозуміти «на словах» доволі складно, з іншого 

боку зображення цього процесу на дошці забирає чимало часу. Викорис-

тання ж презентації з ілюстраціями кожного етапу не дає загального уяв-

лення про динаміку технологічного процесу. Тому подання технологічного 

процесу у вигляді відеоматеріалу є наочним, заощаджує час і дозволяє по-

вторити матеріал у поза навчальний час. Заощаджений лекційний час можна 

присвятити більш докладному викладенню нюансів даних технологічних 

процесів.  

Визначившись з тематикою відео, потрібно обрати програмне забезпе-

чення, яке дозволить його створити. Серед широкої номенклатури подібних 

програм значну частку займають вузькоспеціалізовані пакети, проте їх спе-

ціалізації не підходять для вирішення поставленої задачі (ліпка — Pixologic 

ZBrush, Autodesk Mudbox, Blender, спецефекти та анімація — Houdini та 

Maya відповідно). Тому основними кандидатами є універсальні програмні 

продукти Cinema 4D і 3Ds Max.  

Враховую легкість роботи, дружелюбність інтерфейсу та власні вподо-

бання автора, було обрано Cinema 4D. Її інструментів для створення та ані-

мації потрібних процесів цілком достатньо. 

Візуалізація технології виготовлення двосторонньої друкованої плати з 

металізацією наскрізних отворів буде охоплювати такі етапи: свердління на-

скрізних отворів, гальванічне осадження тонкого шару міді, суміщення, екс-
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понування та проявлення фотошаблону, гальванічне осадження міді, галь-

ванічне осадження металорезисту, видалення фоторезисту, нанесення пая-

льної маски [1]. Також потрібно мати обізнаність в тому, як проходять кож-

ний з цих етапів (як наносять чи змивають фоторезист тощо), а також розу-

міти технологічні особливості цих етапів (підтравлення, нерівномірність на-

рощення тощо) [2]. 

Для анімації буде використовуватись спосіб ключових кадрів (Key 

frame), тобто встановлення початкового і кінцевого значення, а проміжні ви-

значаються програмою, що за потреби корегується. Використовувати скеле-

тну анімацію (додається скелет з наступною його анімацією для забезпе-

чення руху об’єкта) для реалізації вищеперерахованих етапів не доцільно. 

Зображення етапів повинно давати уявлення про процес виготовлення, 

і суть операцій, що виконуються над заготовкою. Відео повинно освітлю-

вати такі аспекти технології, як нерівномірне нарощення міді, підтравлення, 

механічні дефекти підчас свердління тощо. Саме ця деталізація потребує 

найбільших затрат, як збоку виконавця (ґрунтовне вивчення особливостей 

технологічних процесів), так і ресурсів комп’ютера (значна деталізація та 

висока роздільна здатність, для відтворення невеликих дефектів). 

При подальшому розгляді проблеми, стає зрозуміло, що навіть при за-

безпеченні вище зазначених критеріїв, додані дрібні деталі можуть бути не-

помітними через невеликі розміри на екрані. Надмірне ж збільшення при-

веде до втрати загальної картини процесу, тому оптимальним виходом з си-

туації є створення двох відео: одне ілюструватиме загальну картину про-

цесу, інше — переріз невеликої частини плати. Перше ілюструватиме «іде-

альний» процес, а друге буде більш деталізованим, з відображенням основ-

них дефектів. Це допомагає уникнути надмірної деталізації без втрати яко-

сті матеріалу, що подається студентам. Далі доцільно поєднати ці відео, до-

давши текстові коментарі до кожного з етапів та шарів (рис. 1). 

В результаті 

проведеної ро-

боти створено 

двохвилинне ві-

део, яке склада-

ється з 11 ключо-

вих етапів, має 

роздільну здат-

ність 1364х786, 

розмір 55,3 МБ, 

бітрейт 4 Мбит/с 

та кодується в 

два проходи. Ау-

діо відсутнє. 

 
Рисунок 1 — Кадр зі створеного відео 
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Безпосередньо затрати на створення відео (рендеринг) без врахування 

підготовчих операцій складає 7 – 7,5 та 3 – 3,5 годин, для першого та другого 

відео відповідно. Використаний комп’ютер з такими параметрами: Intel® 

Core™ i3-2370M Processor 3M Cache, 2.40 GHz, 8Гб ОЗУ. Для прискорення 

процесу використовувалось стандартні матеріали та джерело світла, не ви-

користовувались ефекти (наприклад, глобальне освітлення), знижена гли-

бина проникнення променів, що дозволило в рази пришвидшити рендеринг 

води (саме це забирає найбільше часу). 

Створений відеоролик буде використовуватися в рамках курсу «Проек-

тування друкованих плат». Після проведеного тестування серед студентів, 

які проходять курс «САПР РЕА» заплановано внесення необхідних змін в 

даний ролик та створення відео роликів, які будуть ілюструвати технологію 

створення багатошарових друкованих плат та жорстко-гнучких друкованих 

плат. Крім того, отримані в процесі роботи над даними відео навички в по-

дальшому можна використати для візуалізації технологічних процесів і для 

інших дисциплін, наприклад, таких як: «Електроніка, мікро- та наноелект-

роніка», «Проектування мікросистемної техніки» тощо. 

Тестовий варіант відео можна переглянути за посиланням: 

https://youtu.be/4tqgUhTT1Pk. 
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Анотація 

Обґрунтовано переваги використання методів візуалізації в навчальному процесі. 

Проведено аналіз програм для візуалізації. Наведено основні кроки щодо візуалізації те-

хнологічних процесів. Створено відеоролик технології виготовлення двосторонньої дру-

кованої плати. 

Ключові слова: Методи візуалізації, технологічний процес, Cinema 4D. 

Аннотация 

Обосновано преимущество использования методов визуализации в учебном про-

цессе. Проведен анализ программ для визуализации. Приведены основные шаги по ви-

зуализации технологических процессов. Создан видеоролик технологии изготовления 

двусторонней печатной платы. 

Ключевые слова: Методы визуализации, технологический процесс, Cinema 4D. 

Abstract  

The advantages the use of imaging techniques in the classroom are substantiated. The 

analysis software for visualization are conducted. The basic steps for imaging techniques pro-

cesses are shown. Video technology of printed circuit board manufacturing bilateral is created. 

Keywords: Imaging methods, technological process, Cinema 4D. 

https://youtu.be/4tqgUhTT1Pk
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MICROWAVE POWER APPLICATION IN PLASMA LIGHT 

TECHNOLOGY 

Anatoly Kuzmichev, PhD, Volodymyr Perevertailo 

National Technical University of Ukraine 

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine 

Microwave (MW) energy in plasma and light technology is a very interesting 

and urgent area of application. Plasma lamps and searchlights based on the energy 

of the MW discharge are not widely used nowadays but, we think, they can be-

come competitive in some ways of light application. Major causes of that are fol-

lowings: MW with power of hundreds of Watts can ignite luminous plasma very 

easily; such plasma can be excited without electrodes; absence of any polluting 

materials in construction of the MW lamp (as compared with other types of gas-

discharge lamps); wide radiation pattern of MW lamps (almost 360°); MW lamp 

spectrum (continuous [1], almost as sunlight); intensity (10 times bigger than LED 

lamps); total lumens on workspace and coefficient of utilization [2]; in addition, 

MW plasma light can be easily transformed into other types of energy (for heat-

ing, photochemistry, etc.). All these advantages make great positive argument to 

choose this field for research and development. 

MW plasma lamps can be used in many different places where people work, 

live, take a rest, for large area illumination, for example: business and conference 

halls, rooms with a ceiling height of more than 6 m, for which it is difficult to 

realize the light in other ways, park and industrial areas, highways, roads, streets, 

parking lots, advertising and information boards, buildings and different struc-

tures, sports ground, stadiums, downhill skiing complexes etc. These are just a 

little list of possible application of MW plasma lamps. Besides one MW lamp can 

replace from two to four similar lights (based on diodes, metal-halide lamp or 

sodium lamp of high pressure) due to their directional characteristics and lumi-

nous efficiency. 

Simulation of microwave plasma, developing of new types of supply voltage 

schemes and case constructions of the MW lamp etc. help to improve the one. Use 

of sulfur MW lamps has the potential to reduce the total amount of energy required 

for lighting, which is one of our investigation topics. In addition, optical fibers 

have been studied as a distribution system for sulfur lamps, but no practical sys-

tem has ever been marketed yet. Microwave plasma generators, which work on 

high voltages and frequencies, are needed for such problem solving. In our re-

search work we`ll try to develop a new MW generator of 2.45 GHz based on pow-

erful MW transistors. Currently commercially available microwave high power 

transistors, parameters of which are given in table 1 [3]. Nevertheless, information 

on the development of such generators for gas discharge lamps in the literature 

has not been identified yet. MW plasma light requires power of 500 W; therefore, 

basing on two or three transistors in the circuit of the power supply will be able 

to achieve the required power for gas-discharge sulfur plasma lamp. Comparison 
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with the magnetron microwave generator the use of such transistors scheme al-

lows us to increase MW plasma operating life (approximately 60,000 hours), re-

duce power consumption (hundreds of watts) of the lamp and improve its mass-

dimensional characteristics. 
Table 1. Parameters of powerful microwave transistors 

Name Case 
Frequency f, 

MHz 

Power 

PL, W 

Efficiency, 

% 

Power gain 

GP, dB 

Supply 

voltage 

VDS, V 

BLC2425M8LS300P SOT1250-1 2400-2500 300 54,5 17,5 32 

BLF2425M7L250P SOT539A 2400-2500 250 51 15 28 

BLF2425M7LS250P SOT539B 2400-2500 250 51 15 28 

Microwave plasma lamps for public lighting 

The sulfur plasma consists mainly of dimer molecules (S2), which generate 

the light by means of molecular emission. Unlike atomic emission, molecular 

emission spectrum is continuous throughout the visible spectrum.  

 
Figure 1. Spectra comparison of different lamps 

As much as 73% of the emitted radiation is in the visible spectrum, partially 

in infrared and less than 1% in ultraviolet frequency ranges. The main practical 

importance of such lamps is their light, which is similar to sun [3-5]. The corre-

lated color temperature is about 6,000 Kelvin with a color-rendering index (CRI) 

of 79 (see fig. 1). Luminous efficacy of such lamps can be reached up to 120 lu-

mens per watt! 

Microwave plasma lamps for agricultural industry 

Apart from facts described above it is very useful the addition of CaBr2 to 

sulfur radiating medium, which increases the emission at wavelengths near 

625 nm, where the quantum efficiency for photosynthesis is close to 1. The in-

crease of red light emission is more efficacious for plant growth than is visible 

light at shorter wavelengths. It was shown in [6]. Other additives such as lithium 
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iodide (LiI) and sodium iodide (NaI) can be used to modify the output spectra too. 

Plants require not only sunlight but also sunrise/sunset imitation, which is very 

important for agricultural greenhouse industry. MW sulfur vapor lamp fulfils 

these requirements too. The lamp can be dimmed to 15% of maximum intensity 

without losses of the light quality. 

Conclusions 

Waveguide transmission line at frequency of 2.45 GHz and power of 500 W 

was simulated. On the basis of the simulation, using magnetron 2М214 as gener-

ator of MW power, MW plasma generator is built. The new MW generator of 

2.45 GHz based on powerful MW transistors is developed and now it is on build-

ing. Due to such adoption MW plasma operating life will be increased, power 

consumption of the lamp is reduced and its mass-dimensional characteristics are 

improved. Due to this device we`ll try to determine the expediency of practical 

application of MW sulfur vapor lamp in agricultural and public lighting. 
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Abstract 

New trend of lighting technology – 2.45 GHz microwave plasma sulfur vapor lamps, 

which provide a continuous emission spectrum (similar to sunlight) and are environmentally 

friendly, was considered. Field of development in trend of microwave power system and mi-

crowave tubes construction is determined. 

Keywords: microwave gas discharge sulfur vapor lamp, microwave plasma. 

Анотація 

Розглянуто новий напрямок світлотехніки – НВЧ плазмові світильники на прах сі-

рки, які забезпечують безперервний спектр світіння (близький до сонячного) і є екологі-

чно безпечними. Визначено напрями розробок у напрямку конструювання НВЧ ламп і 

системи НВЧ живлення. 

Ключові слова: НВЧ газорозрядний світильник на парах сірки, НВЧ плазма. 

Аннотация 

Рассмотрено новое направление светотехники – СВЧ плазменные светильники на 

прах серы, которые обеспечивают непрерывный спектр свечения (подобный солнеч-

ному) и являются экологически безопасными. Определены направления разработок в 

направлении конструирования СВЧ ламп и системы СВЧ питания. 

Ключевые слова: СВЧ газоразрядный светильник на парах серы, СВЧ плазма. 
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ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ  

В ТИПОРАЗМЕРЕ БАТАРЕИ 1604 

Мищенко К. С.  

Национальный технический университет Украины «Киевский политехни-

ческий институт имени Игоря Сикорского», 

г. Киев, Украина  

Для питания радиоэлектронной аппаратуры довольно часто исполь-

зуют гальванические батареи с номинальным напряжением 9 Вольт. Приме-

ром таких батарей могут служить батарея «Крона», солевые батареи типа 

6F22, щелочные батареи типа 6LR61, MN1604, литиевые батареи типа PP3 

и подобные. Примерами радиоэлектронных устройств, использующих эле-

менты питания такого типоразмера, являются комбинированные электроиз-

мерительные приборы (мультиметры, измерители иммитанса), пожарные 

газовые извещатели, радиомикрофоны, электронные весы и т.п. Преимуще-

ство таких источников очевидно — высокое питающее напряжение при 

сравнительно небольших габаритах. Однако, по этим же причинам ёмкость 

таких батарей оказывается небольшой.  

В табл. 1 приве-

дены типовые значе-

ния ёмкости для раз-

личных типов бата-

рей[1]. Как видно, 

самый большой по-

казатель этого пара-

метра — у литиевых 

батарей, однако та-

кие батареи значи-

тельно дороже остальных типов, а в некоторых странах их использование и 

вовсе ограничено по причине проблем с транспортировкой и содержанию 

прекурсоров[2].  

Перезаряжаемые батареи (NiCd, NiMH) типа 1604 имеют свои недо-

статки. Как видно из таблицы, их ёмкость ещё ниже, скорость заряда весьма 

мала, а так же они имеют ограниченное количество циклов заряда-разряда, 

сильно зависящее от условий эксплуатации[3]. Литий-ионные батареи 

имеют значительно более высокую удельную ёмкость и стойкость к тяжё-

лым условиям эксплуатации. Однако, их использование также ограниченно 

из-за невозможности получения напряжения в 9В. Ещё одним существен-

ным недостатком перезаряжаемых батарей является необходимость нали-

чия у пользователя  зарядного устройства, причём специального для каж-

дого типа аккумулятора. С экономической стороны такое положение дел не 

выглядит привлекательно. 

 Таблица 1 

Тип батареи Типовая  

ёмкость, мАч 

Номинальное 

напряжение, В 

Солевые 400 9 

Щелочные 550 9 

Литиевые 1000 8.6 

NiCd 120 8.4 

NiMH 170 8.4 

Li-ion 620 7.2 
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Целью работы является создание источника питания, который может 

стать альтернативой всем вышеперечисленным образцам батарей.  

Идея заключается в использовании аккумулятора в паре с контролле-

ром заряда и миниатюрным повышающим преобразователем напряжения, 

размещённых в корпусе типоразмера 1604.  

К устройству были выдвинуты некоторые требования:  

1. ёмкость аккумулятора с учётом КПД преобразования не менее 

ёмкости перезаряжаемых батарей, серийно выпускающихся про-

мышленностью; 

2. низкий саморазряд; 

3. наличие защиты при КЗ в нагрузке; 

4. удобство и высокая скорость зарядки устройства; 

5. невысокая себестоимость. 

Для их выполнения предстояло решить следующие задачи: 

1. выбор аккумулятора; 

2. выбор элементной базы с низкими токами утечки; 

3. разработка принципиальной схемы, обеспечивающей высокий 

КПД устройства. 

 

Структурная схема устройства представлена на рис.1.  

В качестве ШИМ преобразователя был выбран интегральный ШИМ 

контроллер, включённый по схеме повышающего преобразователя на дрос-

селе с частотой преобразования 300кГц. На выходе источника поддержива-

ется стабильное напряжение 9В. Схемотехнически цепь ОС реализована та-

ким образом, что в отсутствие нагрузки преобразователь отключается, тем 

самым обеспечивая предельно низкое потребление тока от аккумулятора в 

то время, как питаемое от данного источника устройство отключено. Рас-

чётное значение тока, потребляемого схемой при отключённой нагрузке – 

менее 5мкА, т.е. менее значения тока саморазряда аккумулятора. Цепь за-

щиты отключает преобразователь в случае короткого замыкания на выходе 

 
Рисунок 1. Структурная схема источника питания 
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источника питания. Входным разъёмом для заряда выбран MicroUSB, рас-

положенный в торце корпуса. Такое решение было принято благодаря ши-

рокому распространению данного типа разъёма с целью унификации разра-

батываемого источника питания в процессе заряда с большим количеством 

устройств (мобильные телефоны, MP3-плееры и т.п), что позволяет заря-

жать данное устройство не только от бытовой электрической  сети, но и от 

других устройств, имеющих USB разъём (компьютер, ноутбук, мобильный 

телефон с функцией OTG и т.п.). В качестве аккумулятора, был выбран ли-

тий-ионный аккумулятор ёмкостью 600мАч. Как известно, данный тип ак-

кумулятора имеет наибольшее количество циклов заряда-разряда и не чув-

ствителен к неблагоприятным режимам работы, таким, как дозаряд, непол-

ный заряд или работа в условиях низких температур. Ток заряда выбран рав-

ным 0.5C, что является компромиссом между коротким временем заряда и 

долгим сроком  службы аккумулятора. Так, даже при полном разряде, заряд 

длится 2 часа. Себестоимость устройства получилась менее розничной цены 

перезаряжаемых 9В аккумуляторов, требовательных к условиям эксплуата-

ции и хранения, требующих специализированные зарядные устройства, и 

имеющих меньшую ёмкость и срок службы.  

На фоне таких аккумуляторов разработанное устройство выглядит зна-

чительно предпочтительнее.  
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Анотація 

Представлено основні параметри і блок-схема розробленого джерела живлення фо-

рмату батареї 1604. Розглянуто існуючі аналоги - батареї та акумулятори та проведено їх 

порівняння зі створеним зразком. 

Ключові слова: батарея, акумулятор, джерело живлення, 1604. 

Аннотация 

Представлено основные параметры и блок-схема разработанного источника пита-

ния формата батареи 1604. Рассмотрены существующие аналоги — батареи и аккумуля-

торы и проведено их сравнение с созданным образцом.  

Ключевые слова: батарея, аккумулятор, источник питания, 1604. 

Abstract  

Presented the basic parameters and block diagram of the developed power supply in 1604 

battery form factor. The existing analogues – batteries are viewed and compared with the 

created sample. 

Keywords: battery, power supply, 1604.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ СТРУКТУРНО-

КОНСТРУКТИВНИХ МОДУЛІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО РІВНЯ 

Нікітчук А. В., асистент; Уваров Б. М., д.т.н. професор 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Структурно-конструктивні модулі (СКМ) є основною складовою елек-

тронної апаратури. Вже на етапі проектування апарату необхідно приймати 

такі технічні рішення, які дадуть змогу досягнути найвищих показників 

його надійності в умовах експлуатації. Сучасний рівень обчислювальних за-

собів (персональних комп’ютерів – ПК) дозволяє підтверджувати правиль-

ність таких рішень за допомогою імітаційного моделювання, виявити мож-

ливі проблеми, уникнути найбільш значущих недоліків конструкції. Але для 

цього необхідно створювати об’єктно-орієнтовані програмні продукти – си-

стеми автоматизованого проектування (САПР), що дають можливість одер-

жати кількісні показники функціональних характеристик проектованого 

апарату на етапі проектування. 

Для підвищення якості моделювання необхідно враховувати велику кі-

лькість різноманітних факторів у відповідних математичних моделях, тобто 

вдосконалення таких моделей є пріоритетним напрямом. Оскільки, у склад 

електронного апарату зазвичай входить велика кількість елементів елект-

ронної структури, то врахування різноманітних параметрів, констант моде-

лей та функціональних показників кожного з них є дуже складною задачею. 

Створювані програмні модулі САПР повинні давати можливість виконувати 

велику кількість складних математичних операцій з мінімальною витратою 

часу.  

Головна вимога до методів проектування електронних апаратів – ство-

рити такі математичні моделі їх СКМ, які забезпечать оптимальність їх фу-

нкціональних характеристик в умовах експлуатації. Надійність елементів 

електронної структури (ЕЕС) електронного апарату прямо пов’язана з їх те-

мпературами, тому й необхідно створювати методи оптимізації теплових ре-

жимів СКМ [1].  

Тепловий режим в блоці можна оптимізувати, раціонально розташову-

ючи чарунки відносно одна одної. Тепловиділення в чарунках неоднакові, а 

залежать від теплової потужності встановлених на них ЕЕС. Тому можливо 

так розмістити чарунки, щоб температури ЕЕС в них були оптимальними. 

Число неповторюваних варіантів Pk розміщення k чарунок в блоці дорі-

внює числу перестановок: Pk = k!, тому навіть для невеликого числа чарунок 

кількість варіантів їх розміщення досить велика (для п'яти чарунок Pk = 

5432 = 120). 

Теплота від всіх чарунок, кінець-кінцем відводиться до стінок корпусу, 

а потім віддається до оточуючого середовища. Для чарунки, що знаходиться 
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між іншими, схема теплових потоків враховує радіаційний теплообмін із су-

сідніми чарунками, радіаційний теплообмін чарунки із стінками корпусу, 

конвективний теплообмін чарунки із внутрішнім повітрям у корпусі, конве-

ктивний теплообмін внутрішнього повітря зі стінками корпусу. Темпера-

тура стінок корпусу звичайно нижча, ніж температура будь-якої чарунки, 

тому умови охолодження двох крайніх чарунок кращі, ніж умови тих, що 

знаходяться між сусідніми. 

Створений програмний 

продукт генерує варіанти роз-

ташування чарунок і їх коорди-

нати в корпусі після чого пос-

лідовно для кожного варіанту 

провадяться розрахунки показ-

ників надійності, та з отрима-

ного масиву даних обирається 

максимально надійний варіант. 

Додаткові можливості 

підвищення показників надій-

ності чарунок у блоках можуть 

бути одержані завдяки тополо-

гічній оптимізації описаній у 

[2] – такому розміщенню ЕЕС 

на основі чарунки чи мікрозбі-

рки, яке забезпечує їх оптима-

льні температури й максима-

льну надійність. 

У створеному програм-

ному продукті проводити пара-

метричну оптимізацію мож-

ливо за декількома цільовими 

функціями: імовірність безвід-

мовної роботи чарунки, максимальна температура у чарунці, середня тем-

пература. Приклад зміни температурного поля у чарунці в результаті опти-

мізації наведений на рисунку 1, а показники цільових функцій для даного 

прикладу наведені у таблиці 1, де P – імовірність безвідмовної роботи, Тсер 

– середня температура, Тмакс – максимальна температура, П - покращення. 

На кожному кроці оптимізації 

генеруються параметри хi та уi (ко-

ординати ЕЕС) і обчислюється ці-

льова функція. У процесі обчис-

лення координат виконуються 

умовні обмеження – виключаються 

можливості перекриття контактних площинок ЕЕС одна іншою.  

 

 
Рисунок 1. Зміна температурного поля чарунки 

в результаті оптимізації 

Таблиця 1 

 До Після П, % 

P 0,424 0,458 8,02 

Тсер, ºС 63,5 55,5 12,60 

Тмакс, ºС 129,7 112,6 13,18 



Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. 

Ультразвукова техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

86 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

В результаті вибира-

ється комплект параметрів 

при яких значення обраної 

цільової функції оптима-

льне. Під час проектування 

основні результати розраху-

нків виводяться у вікні, наве-

деному на рис. 2, а саме: номінальні (базові) інтенсивності  відмов λб, кое-

фіцієнти режиму, температури геометричних центрів та імовірності безвід-

мовної роботи для кожного з ЕЕС. Детальні результати розрахунків та всі 

параметри ЕЕС можна переглянути в відповідних вікнах програми.Створе-

ний програмний продукт проводить розрахунки в реальному часі, тобто є 

можливість вибору положення ЕЕС в залежності від конструктивних особ-

ливостей проектованого приладу.  
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Анотація 

Розглянуто проблему досягнення максимальної надійності елементів електронної 

структури (ЕЕС) чарунок і всього радіоелектронного блоку при дії теплових дестабілізу-

ючих факторів. Розроблені та описані програмні модулі для оптимального розміщення 

чарунок в блоці і ЕЕС в чарунках. 

Ключові слова: радіоелектронний блок, чарунка, елементи електронної структури, 

температура, програмне забезпечення, показники надійності. 

Аннотация 

Рассмотрена проблема достижения максимальной надежности элементов электрон-

ной структуры (ЭЭС) ячеек и всего радиоэлектронного блока при действии тепловых 

дестабилизирующих факторов. Разработаны и описаны программные модули для опти-

мального размещения ячеек в блоке и ЭЭС. 

Ключевые слова: радиоэлектронный блок, ячейка, элементы электронной струк-

туры, температура, программное обеспечение, показатели надежности. 

Abstract  

Considered the problem maximize the reliability of electronic structure elements (ESE) 

of unit cells and the entire electronic unit under the action of thermal destabilizing factors. De-

veloped and described software modules for optimal placement of cells in the block and ESE 

in the unit cells to ensure getting minimum temperatures and maximum reliability. 

Keywords: electronics, the unit cell, micro assemblies, electronic structure elements, 

thermal model, software, reliability. 

 

 
Рисунок 2. Вікно з параметрами ЕЕС 
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ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОКРИСТАЛІЧНИХ 

ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОІСКРОВИМ МЕТОДОМ 

Попсуй В. І., ст. викладач 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

При виготовленні дослідних зразків електромагнітокристалічних при-

строїв НВЧ діапазону конструктор-технолог  стикається з великою кількі-

стю проблем. Це пов’язано з особливостями обробки високочастотного фо-

льгованого діелектрика RO3010 фірми Rogers [1] і високою вартістю спеці-

алізованого обладнання, що майже унеможливлює його придбання. Особ-

ливості обробки RO3010 і рекомендації по виготовленню електромагніток-

ристалічних пристроїв розглянуті в [2]. Для конструктора-технолога існує 

нагальна потреба мати малогабаритний настільний верстат, що дозволяє об-

робляти мідний ламінат  фольгованого діелектрика з точністю виконання 

розмірів не більше +/- 10 мкм. 

Можливим вирішенням проблеми може бути реалізація електроіскро-

вої технології  обробки мідного ламінату [3]. 

 Аналіз характеристик сучасних  промислових верстатів електроіскро-

вої і електроімпульсної обробки дозволяє зробити наступні висновки: 

а) найвища досяжна точність притаманна саме електроіскровим технологіям 

(+/-2 мкм), досяжна шорсткість  –  Ra = 0,16…0,32 мкм. 

б) «анод» –  заготівля, «катод» –  інструмент-електрод (вольфрам, інструме-

нтальна сталь та ін.); 

в) тривалість електричних імпульсів  –  від сотень наносекунд до секунди; 

г) шпаруватість –   5…10; 

д) енергія в імпульсі  –  2,5 … 12 мкДж; 

ж) амплітуда імпульсів  –  20…50 В; 

з) необхідно підтримувати сталу відстань між електродом і заготівлею в ме-

жах – 10…40 мкм.; 

к) механізм руйнування  –  переважно випаровуванням; 

Пропонується використання верстату з наступними особливостями: 

а) замість системи стабілізації відстані (зазору) між електродом і заготівлею 

поєднати ультразвукову і електроіскрову технології (призначення ультраз-

вукових коливань – створення умов для стабільного іскроутворення та інте-

нсивне видалення продуктів електроерозії поза межі робочого зазору); 

б) джерело живлення виконати по схемі зворотно-ходового  перетворювача 

з трансформаторним виходом (амплітуда імпульсу – 60 В; тривалість імпу-

льсу – 0,7 мкс.; тривалість паузи – 750 мкс.); 

в) використати ультразвуковий п’єзоперетворювач (УП) з потужністю – 

40 Вт. 

Структура верстату наведена на рисунку 1 
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За наведеною схемою був 

реалізований малогабаритний 

настільний верстат, фото якого 

наведене на рисунку 2. «Като-

дом» слугує інструмент-елект-

род ультразвукового п’єзопе-

ретворювача, «анодом - заготі-

вля». Мікрометр дозволяє кон-

тролювати глибину створюва-

них отворів або пазів без ура-

хування зносу електрода. Вер-

стат може бути доукомплекто-

ваний оптичним мікроскопом 

для точного позиціювання за-

готівлі відносно електроду. У 

межах +/- 2  

мм може також переміщува-

тись УП у горизонтальній площині. У 

вертикальній площині передбачене 

грубе переміщення з фіксацією і неза-

лежне плавне переміщення за допо-

могою мікрометричного гвинта. На 

рисунку 2 не показана конструкція фі-

ксаторів заготівлі. Інструмент-елект-

род вольфрамовий. Без напруги жив-

лення іскри верстат може використо-

вуватись як ультразвуковий. 

Експериментальні дослідження 

показали, що тривалості імпульсу 

0,7 мкс. цілком достатньо для утво-

рення надійної іскри. Діаметр лунки 

від одиничного розряду при максима-

льній потужності – до 15 мкм. на міді. 

При вказаній полярності електродів, 

без включення УП, іскра не стабільна. 

Переміщення УП мікрометричним 

гвинтом відносно заготівлі забезпе-

чує керування при роботі з ультразву-

ком (за відсутності ультразвукових коливань важко витримувати необхід-

ний зазор між електродом і заготівлею). Діелектричною рідиною слугувала 

дистильована або водопровідна вода. Візуально краплини непроточної води 

в зоні дії іскри забруднюються продуктами ерозії на першій секунді роботи. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема малогабаритного 

ультразвукового верстату з ультразвуковим 

п’єзоперетворювачем 

 
Рисунок 2 – Фотографія малогабарит-

ний електроіскровий верстат з ультра-

звуковим п’єзоперетворювачем. 

Блоки живлення, генератор, мікро-

скоп на фото не показані 
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Мідь частково переноситься на вольфрамовий електрод. Потужність п’єзо-

перетворювача можна зменшити у 2…3 рази без погіршення іскроутво-

рення. Поздовжні коливання електроду сприяють вищій точності обробки, 

натомість поперечні коливання її знижують. Жорсткості верстату з масою 8 

кг достатньо для виготовлення зразків з точністю +/- 12…15 мкм. Є споді-

вання, що більш ретельний вибір режимів обробки дозволить отримати і 

вищу точність. Електродом з площею робочої поверхні 2 мм2 мідний ламі-

нат завтовшки 35 мкм прошивається за 600 с. Ізольовані цяточки міді, що 

подекуди залишаються невидаленими на поверхні діелектрика, легко вида-

ляються при освітленні в розчині хлорного заліза або іншого травника міді. 

Відсутня деформація поверхневого шару заготівлі. Електроди, що мають в 

перетині розміри більше 0,5 х 0,1 мм2 обов’язково потрібно розташовувати 

паралельно поверхні заготівлі. Пришліфувати поверхню електроду можна 

безпосередньо на верстаті. При використанні латунного електроду на вказа-

них режимах обробки наявна його значна бокова ерозія. 

Запропонований верстат може стати в нагоді конструктору-технологу 

при виготовленні обмежених партій  електромагнітокристалічних пристроїв 

НВЧ діапазону.  
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Анотація 

Проаналізовано можливість виготовлення лінійних елементів топології електрома-

гнітнокрісталічних пристроїв  електроіскровим  методом. Запропоновано розмірна обро-

бка електроіскровим  методом з ультразвуковим п’єзоперетворювачем. Наведені резуль-

тати розмірної обробки на малогабаритному електроіскровому верстаті з ультразвуко-

вим п’єзоперетворювачем. 

Ключові слова: RO3010, електроіскрова обробка, точна обробка, ультразвук. 

Аннотация 

Проанализирована возможность изготовления линейных элементов топологии 

электромагнитнокристаллических устройств электроискровым методом. Предложена  

размерная обработка электроискровым методом с ультразвуковым преобразователем. 

Приведены результаты размерной обработки на малогабаритном электроискровом 

станке с ультразвуковым преобразователем.  

Ключевые слова: RO3010, электроискровая обработка, точная обработка, ультра-

звук. 

Abstract 

The reason of manufacturing of the linear topology elements for electromagnetic crystals 

devices is analyzed. The electric-dimensional processing method with an ultrasonic transducer 

is proposed. The results of the sizing on small-sized electric spark machine with an ultrasonic 

transducer are shown. 

Keywords: RO3010, electric-spark machining, precision machine, ultrasound. 
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ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МЕТОДУ ВІДНІМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

Халаїм В. П., магістрант 

Національний технічний університет України 

 «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Методи розпізнавання зображень використовуються у багатьох сферах 

людської діяльності: виробництво товарів народного споживання, знахо-

дження родовищ корисних копалин, військові технології, оцифровування 

фондів бібліотек тощо. Не дивно, що виробники радіоелектронної апара-

тури взяли на озброєння системи автоматизованого візуального контролю, 

оскільки дефекти, що трапляються на виробництві, можуть бути проаналі-

зовані за допомогою спеціальних алгоритмів розпізнавання зображень, ада-

птованих спеціально для цієї мети.  

Ці системи мають перевагу над інспекцією що проводить людина-опе-

ратор, оскільки позбавлені суб’єктивності, втомлюваності та значно шви-

дші. Також поряд з сучасними тенденціями щодо мініатюризації, ущіль-

нення компонентної бази та зменшення тривалості проходження виробу че-

рез ланку контролю на виробництві, людина стає майже повністю неконку-

рентоздатною в порівнянні з такими машинами. 

Розглянемо імплементацію методу віднімання зображень для вияв-

лення дефектів на друкованій платі без встановлених компонентів. Так де-

фекти що можуть виникнути на виробництві при нанесенні провідникового 

рисунку можна умовно поділити на два види: функціональні та косметичні. 

Функціональні впливають на роботу друкованої плати та призвести до її во-

дять до її неправильної роботи або виходу з ладу, в той час як косметичні 

можуть не вплинути на  її роботу. Перелік дефектів наведено в табл. 1, [1]. 

Сам порядок 

етапів за якими про-

тікає аналіз зобра-

жень можна поба-

чити на рис. 1. Слід 

зазначити, що метод 

відноситься до 

групи, що працю-

ють на основі ета-

лонного зобра-

ження, тому необ-

хідним є підготовка зображення плати або з системи автоматизованого про-

ектування, або фотографія плати, яка була перевірена на правильність.  

Таблиця 1 

Функціональні Косметичні 

Розриви Часткові розриви(прокол металізації, 

металізація зі сколом тощо) 

Замикання Залишкова металізація(цятки, мазки, 

виступи тощо) 

Відсутність 

провідника 

Дефекти контактів(недостатнє трав-

лення, надмірне травлення, дефекти 

контакту тощо) 

Відсутній отвір або 

його неправильний 

розмір 

Неправильна ширина доріжки 
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Рисунок 1 – Протікання процесу порівняння зображень  

Ядром методу є логічна операція XOR, яка приймає на вхід два пікселі, 

і в залежності від того чи збігаються вони, на виході отримаємо або піксель 

білого кольору, або піксель з зображення, що перевіряється. Приклад такої 

операції можна побачити на рис. 2 [2]. 

 
Рисунок 2 – Операція віднімання зображень 

Даний метод є доволі простим в реалізації, в силу того, що на ринку 

достатньо інструментів за допомогою яких його можна реалізувати. Напри-

клад, Vision Assistant від компанії National Instruments, або ж можна скори-

статися готовими функціями з бібліотеки OpenCV та створити власне рі-

шення. 

Хоч і у даного методу є переваги, проаналізувавши його уважно, не мо-

жна оминути такі його основні недоліки: 

– метод не працює, якщо розміри зображень різні; 

– якщо зображення для порівняння буде іншої орієнтації(під кутом, пе-

ревернуте тощо), метод також не дасть результатів. 

Тому зважаючи на це пропонується додати до методу додаткові кроки, 

тоді протікання процесу порівняння зображень набуде вигляду зображеного 

на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Протікання процесу порівняння зображень з удосконаленим методом 

Таким чином, удосконалений метод може бути використаний для ро-

боти з зображеннями, з якими не впорається перший метод. 
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Анотація 

Розглянуто метод віднімання зображень для автоматизованого візуального конт-

ролю друкованих плат та основні дефекти, що виникають при формуванні провіднико-

вого рисунку. Запропоновано вдосконалення методу на основі збільшення числа кроків 

для попередньої обробки зображень, а саме приведення розміру та орієнтації відповідно 

до еталонного зображення. 

Ключові слова: Розпізнавання зображень, друкована плата, дефекти. 

Аннотация 

Рассмотрен метод вычитания изображений для автоматизированного визуального 

контроля печатных плат и основные дефекты, возникающие при формировании провод-

никового рисунка. Предложено усовершенствование метода на основе увеличения числа 

шагов для предварительной обработки изображений, а именно приведение размера и 

ориентации в соответствие с эталонным изображением. 

Ключевые слова: Распознавание изображений, печатная плата, дефекты. 

Abstract  

An approach for detection of PCB defects by image subtraction method for automated 

optical inspection and major defects occurring during the manufacturing of pro-conductor pat-

tern are shown. The improved method is based on increasing the number of steps for image pre-

processing, namely the actuation time-measure and orientation in accordance with the reference 

image. 

Keywords: Pattern recognition, PCB, defects. 
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Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань. 

 

Методи та засоби вимірювання параметрів сигналів в діапазоні радіо-

частот; технічні рішення щодо вимірювання фізичних величин в різноманіт-

них сферах з використанням сигналів радіочастотного та мікрохвильового 

діапазону; особливості побудови радіовимірювальних засобів різного при-

значення. 

 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П. 

Секретар секції: Зінгер Я. Л. 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ СТЕНД 

Адаменко В. О., ст. викл., Шеленгівський О. І., магістрант 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів є надзви-

чайно важливим етапом в становленні сучасної вищої освіти. Виклики сьо-

годення потребують кардинально нових підходів до проведення лаборатор-

них та практичних занять. Сучасний інженер повинен вільно володіти мето-

дами цифрової обробки даних, вміти поєднувати вимірювальні та виконавчі 

механізми з комп’ютером через традиційні інтерфейси та програмувати мі-

кроконтролери. Для підвищення рівня практичної підготовки студентів за 

даними напрямами вирішено створити лабораторний вимірювальний стенд, 

який дозволить разом з вивченням елементної бази отримувати практичні 

навички в програмуванні та цифровому обробленні даних. 

Класичною задачею при вивченні студентами елементної бази є зні-

мання їх вольт-амперних характеристик, тому як приклад для перевірки пра-

цездатності вимірювального стенду використано стабілітрон. Відповідно 

лабораторний стенд повинен забезпечити регулювання напруги в широких 

межах, вимірювання напруги та струму, проведення попередніх розрахунків 

та передавання даних на комп’ютер. 

В якості базового елементу лабораторного стенду обрано плату Arduino 

UNO [1], критеріями вибору були: висока популярність даної платформи се-

ред школярів та студентів, зручність програмування та низький рівень вхо-

дження в програмування, а також наявність даних плат в навчальному про-

цесі. До недоліків даного рішення можна віднести низьку опорну напругу 

АЦП, відсутність ЦАП та відсутність механізму збереження переданих на 

комп’ютер даних до файлу (Arduino IDE цього не передбачає).  

Враховуючи, що максимальна опорна напруга АЦП складає 5 В, то для 

проведення вимірювань в більш широкому діапазоні необхідно використо-

вувати зовнішні дільники напруги. Абсолютна похибка вимірювання на-

пруги 10 розрядним АЦП складає 2 молодших значущих розряди (МЗР, 

англ. Least significant bit), що при опорній напрузі в 5 В складає приблизно 

9,8 мВ. Регулювання напруги можна виконати за допомогою вбудованого 

широтно-імпульсного модулятора, який працює з частотою 490 Гц та може 

регулювати напругу в діапазоні від 0 до 5 В.  

Використання ШІМ у вимірювальних схемах потребує значного згла-

джування імпульсної напруги, адже АЦП вимірює миттєве значення на-

пруги, тому в схемі доцільно використати RC-ланку. Проте безпосередньо 

навантажувати вихід RC-ланки на стабілітрон не можна, адже при цьому 

струм навантаження порівняно великий і, відповідно, отримаємо значні 

пульсації випрямленої напруги. Типовим способом уникнення даної про-

блеми є використання операційного підсилювача, який разом із RC-ланкою 
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утворює перетворювач ШІМ на напругу, в [2] рекомендовано частоту зрізу 

даної ланки обирати на рівні 1,2 Гц. Також використання операційного під-

силювача з коефіцієнтом підсилення більшим за одиницю дозволяє отри-

мати більш широкий діапазон зміни напруги за допомогою ШІМ. Точність 

встановлення напруги за допомогою ШІМ становить приблизно 20 мВ. На 

рис. 1 зображено схему вимірювального стенду, напруга живлення опера-

ційного підсилювача 12 В. Резистори R4 – R8 повинні мати допуск не більше 

1%, при цьому похибка вимірювання напруги буде близько ±5 мВ.  

 
Рисунок 1. Схема вимірювального стенду 

Алгоритм проведення вимірювання простий: мікроконтролер змінює 

напругу за допомогою ШІМ від 0 до 5 В з кроком 20 мВ кожні 10 мс, опера-

ційний підсилювач розширює діапазон зміни від 0 до 10 В, при цьому точ-

ність встановлення напруги знижується в два рази до 40 мВ, разом з тим за 

допомогою АЦП знімається напруга на вході ланки R6, VD та безпосередньо 

на стабілітроні VD. Отримані значення з АЦП передаються через USB на 

комп’ютер. Далі проводиться розрахунок струму в ланці R6, VD, струмами 

на дільниках R4, R5 та R7, R8 можна знехтувати (при використання номіна-

лів опорів 10 кОм струм в них складає не більше 0,5 мА, що значно нижче 

чутливості вимірювача).  

Експериментальні дослідження показали, що при використанні вказа-

них номіналів пульсації напруги на виході операційного підсилювача скла-

дають близько 10 мВ, для усунення впливу даних пульсацій на точність ви-

мірювання доцільно проводити декілька десятків вимірювань при одному 

значенні напруги ШІМ та брати середнє значення. 

Враховуючи, що точність встановлення напруги на виході операцій-

ного підсилювача складає 40 мВ виміряні значення напруги варто округ-

лити до сотих. 

Передані на комп’ютер дані можна оброблювати за допомогою сторон-

нього програмного забезпечення, яке є в навчальному процесі, наприклад, 

LabView чи MatLAB. В якості прикладу оброблення даних реалізовано за 

допомогою програми в MatLAB, на рис. 2 показано зворотну та пряму вітку 

ВАХ стабілітрона з напругою стабілізації 3,3 В. 

ШІМ

АЦП-1 АЦП-2

R1 10 к

R2

42 к

R3 42 к R4 10к

R5 

10к

R6 1 к

R7 10 к

R8

10к

C1

10 мкФ
VD

C2 

100 нФ
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За результатами роботи можна зробити наступні висновки:  

– використання плати 

Arduino доцільно ви-

ключно в навчальному 

процесі, адже викорис-

тання ШІМ під час вимі-

рювань доцільно виклю-

чно у випадку відсутно-

сті високих вимог до то-

чності вимірювань; ви-

користання вбудованого 

АЦП потребує застосу-

вання зовнішнього діль-

ника напруги на резис-

торах з допуском не бі-

льше 1%.  

– проведення лаборатор-

них робіт з використан-

ням подібних стендів за умови наявності додаткового обладнання (осцило-

графу) дозволить студентам поряд з безпосереднім дослідженням елемент-

ної бази отримувати додатковий досвід щодо особливостей роботи з цифро-

вими схемами та покращити навички в цифровому обробленні сигналів.  

Перелік посилань 
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Анотація 

Розроблено лабораторний вимірювальний стенд для отримання вольт-амперних ха-

рактеристик стабілітронів. Проведено аналіз точності вимірювань за допомогою даного 

стенду. Проаналізовано основні переваги та недоліки використання плати Arduino в яко-

сті основи для вимірювального стенду. 

Ключові слова: Arduino, ВАХ, стабілітрон, вимірювання. 

Аннотация 

Разработан лабораторный измерительный стенд для снятия вольт-амперных харак-

теристик стабилитронов. Проведен анализ точности измерений с помощью данного 

стенда. Проанализированы основные преимущества и недостатки использования платы 

Arduino в качестве основы для измерительного стенда. 

Ключевые слова: Arduino, ВАХ, стабилитрон, измерения. 

Abstract  

The laboratory measuring stand for measuring of current-voltage characteristics of zener 

diodes. Analysis of measurement accuracy using this stand is made. The basic advantages and 

disadvantages of using Arduino board as the basis for measuring stand are analized. 

Keywords: Arduino, CVC, zener diod, measurement. 

  
Рисунок 2. Зворотна та пряма вітка  

ВАХ стабілітрона 
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ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ РАДІОТЕХНІЧНИХ 

ВИМІРЮВАЧІВ 

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., ст.викладач 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Велика кількість сучасних радіоелектронних систем відноситься до 

класу автоматичних. В таких системах широко застосовують принцип ком-

плексування радіотехнічних та нерадіотехнічних вимірювачів, а їх ефекти-

вність залежить від інформативності цих вимірювачів [1]. Таким чином, до-

слідження інформативності радіотехнічних вимірювачів необхідно вважати 

актуальним. 

Приймаючи до уваги доцільність використання нормованих показників, 

введемо у розгляд коефіцієнт інформативності 
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, (1) 

де I  — поточна кількість інформації; maxI , minI  — максимально доцільна 

та мінімально допустима кількість інформації [2]. 

Приймемо до уваги, що lnI N , де N  — інформаційна спроможність 

радіотехнічного вимірювача [3]. Тоді на підставі формули (1) визначаємо 
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Приймемо до уваги, що 1 2N  , де   — відносна помилка [3, 4]. На 

підставі формули (2) запишемо 
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На підставі формули (3) знаходимо 
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В процесі вимірювань змінюються N  та  . На підставі формул (2), (3) 

запишемо 
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, (6) 

де ін інK dK dt , N dN dt , d dt  . 

Якщо враховувати передаточні функції радіотехнічних вимірювачів, то 

відносна помилка   визначається на підставі аналізу перехідного процесу 

[4]. 

Якщо ( )y t  — реакція вимірювача, то стy  , де   — абсолютна по-

милка, ст lim ( )
t

y y t


  — усталене значення y . Таким чином, на підставі фо-

рмули (6) визначаємо 
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де d dt  . Приймемо до уваги доцільність використання інформаційних 

показників, які пов’язані з відносною помилкою та інформаційною спромо-

жністю. Виходячи з цього розглянемо швидкість зміни кількості інформації 

nС dI dt . Оскільки lnI N , то в формули (5), (6), (7) замість відношень 

N N ,   ,    можна ввести n

N
С
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Розглянемо радіотехнічний вимірювач з передаточною функцією 
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.  

Якщо вплив на вході  x 1( )t A t  , то його зображення по Лапласу 

( )X p A p . На виході вимірювача Y( ) ( ) ( )p W p X p . Таким чином, 
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Усталене значення реакції на виході вимірювача 
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Отже, на підставі формул (7), (8) відносна помилка перехідного процесу 

 ст стy y t y      визначається наступним чином: 

 1 exp  
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T T

 


    
     
   

. (9) 

На підставі формули (9) визначаємо швидкість зміни кількості інформа-

ції: 
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Приймаючи до уваги залежності (6), (10), знаходимо 
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Розглянемо ситуацію, коли min 1N  . Тоді max 0.5  . Характеристики 

радіотехнічного вимірювача: 0.5T   с; 0.05   с; min 0.05  . Необхідно 

визначити інK  та інK  в момент часу 2.05t   с. На підставі формул (3, 6, 9) 

знаходимо: ін 0.737K   та ін 0.965K   с-1.  

Отримані результати дають можливість оцінювати інформативність в 

динаміці та враховувати передаточні функції вимірювачів. З іншого боку, 

швидкість зміни інформативності пов’язується із швидкістю зміни кількості 

інформації, що дає можливість порівнювати характеристики різноманітних 

вимірювачів з інформаційної точки зору. 
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Анотація 

На підставі використання нормованих показників виконано оцінювання інформа-

тивності радіотехнічних вимірювачів. Встановлено залежності інформативності від ін-

формаційної спроможності, відносної помилки та швидкості зміни кількості інформації. 

Показана методика врахування передаточних функцій вимірювачів. 

Ключові слова: інформативність, радіотехнічний вимірювач, помилки. 

Аннотация 

На основе использования нормированных показателей выполнено оценивание ин-

формативности радиотехнических измерителей. Установлены зависимости информати-

вности от информационной способности, относительной ошибки и скорости изменения 

количества информации. Показана методика учета передаточных функций измерителей.  

Ключевые слова: информативность, радиотехнический измеритель, ошибки. 

Abstract 

Evaluation of radio technical measurer informativeness performed using of normed indi-

cators. Dependencies of informativeness on the informational abilities, the relative errors and 

the rate of information amount change set. Method of account of measurers transfer functions 

shown. 

Keywords: informativeness, radio technical measurer, errors. 
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УЛЬТРАЗВУКОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ГУСТИНИ 

НАФТОПРОДУКТІВ 

Білинський Й. Й., д-р техн. наук, проф.; Огородник К. В., к.т.н, доцент; 

Стоян Н. А., аспірант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Нафтопродукти — продукти, одержані внаслідок переробки нафти на 

нафтопереробних заводах. Їх широко застосовуються в якості авіаційного й 

автомобільного пального, в техніці як мастильний, електроізоляційний, кон-

серваційний матеріал тощо [1]. 

На сьогодні актуальним постає питання контролю якості нафтопродук-

тів, одним із основних показників якої є густина. За густиною можна судити 

про вид та склад нафтопродуктів. Правильне визначення густини нафтопро-

дукту дає можливість обліку загальної і погодинної витрати, а також мож-

ливість вірного налагоджування паливної апаратури. 

Існує велика кількість різних методів та засобів визначення густини на-

фтопродуктів. В нафтохімічній галузі для товарного обліку при транспорту-

ванні і зберіганні нафти і нафтопродуктів отримали широке застосування 

ультразвукові методи вимірювання густини [1]. Але більшість з них мають 

певні недоліки, основними з яких є низька точність за рахунок неоднорідно-

сті об’єкту контролю та неточності у реєстрації положення початку імпуль-

сного сигналу, залежність чутливості від розмірів об’єкту тощо. 

Отже, залишається актуальним вдосконалення ультразвукового методу 

вимірювання густини нафтопродуктів та розробки засобу на його основі. 

Ультразвуковий (акустичний) метод визначення густини нафтопродук-

тів базується на тому, що звукові коливання високої частоти (20 кГц і вище), 

які створюються електроакустичним перетворювачем (випромінювачем), 

проходять через середовище й реєструються приймачем, який розташова-

ний від випромінювача на певній відстані [2]. 

Границя між ближньою і дальньою зонами визначається [1, 2]: 

 

2S 2a
,

( / 2)  
  


 (1) 

де: N — відстань уздовж осі х (збігається з акустичною віссю перетворю-

вача), S — площа п’єзоелемента; а — радіус п’єзоелемента; λ — довжина 

ультразвукової хвилі. 

Швидкість потоку імпульсів визначається за відомою формулою [2]: 

 ,
Z

v f


   (2) 

де: f — частота ультразвукової хвилі, Z — акустичний опір середовища, ρ — 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Частота
https://uk.wikipedia.org/wiki/Герц


 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 101 

густина середовища.  

Визначивши з формули (1) вираз для знаходження довжини хвилі і під-

ставивши у формулу (2), отримано наступне співвідношення для розрахунку 

густини (при температурі 20 0С) [2]: 
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Густина нафтопродуктів ρt залежить від температури t: 
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де: Δt — температурна поправка до густини на 1 0С. 

Співвідношення (3) та (4) є математичною моделлю ультразвукового 

методу вимірювання густини нафтопродуктів. Знаючи акустичний опір се-

редовища та розміри ультразвукових перетворювачів, можна вимірюючи 

частоту, яка відповідає останньому максимуму ближньої зони, розрахувати 

густину об’єкту контролю. 

Для реалізації ультразвукового методу створено експериментальну 

установку [2]. Ультразвукові коливання створюються випромінювачем і 

приймаються приймачем, що розташовані з можливістю контактувати із до-

сліджуваним середовищем (нафтопродуктом). За допомогою генератора 

змінної частоти забезпечується частота збудження випромінювача. Отри-

мані коливання аналізуються за амплітудою частотоміром й реєструються 

максимальні значення амплітуди за допомогою вольтметра.  

Отримано амплітудно-частотні 

експериментальні характеристики 

для різних видів нафтопродуктів (рис. 

1). Їх аналіз дозволяє стверджувати, 

що при зміні густини об’єкту конт-

ролю, спостерігається чітка зміна ви-

міряної резонансної частоти. Отри-

мані експериментально значення цієї 

частоти занесено до табл. 1. З іншого 

боку, проведено аналітичні розраху-

нки резонансної частоти для кожного 

з досліджуваних нафтопродуктів. Для 

розрахунків використано фор-

мулу (3), оскільки експерименти проводились при сталій температурі, та ви-

значено значення частот ультразвукових хвиль, на яких спостерігається ма-

ксимум амплітуди хвилі: 

Рисунок 1. Експериментальні АЧХ пари 

п’зоперетворювачів при наявності різ-

них видів нафтопродуктів:  

1 — масло, 2 — паливо, 3 — бензин 
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Отримані результати з розрахованими похибками представленні в 

табл. 1. 

Таблиця 1 
Досліджуване сере-

довище 

Макс-на частота, кГц Відносна похибка, % 

виміряна розрахована частоти густини  

Бензин 134 133 0,746 0,533 

Дизельне паливо 149,2 149 0,134 0,118 

Моторне масло 169,5 168 0,885 1,1 

Отже, збіжність теоретичних розрахунків та результатів експеримента-

льних досліджень підтверджують адекватність розробленого методу вимі-

рювання густини нафтопродуктів. Похибка вимірювання не перевищує 

1,1%. 
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Анотація 

Запропоновано ультразвуковий метод вимірювання густини нафтопро-

дуктів, розроблено його математичну модель, наведено результати розраху-

нків максимальної частоти ультразвукових хвиль у ближній зоні та резуль-

тати експериментальних досліджень для різних видів нафтопродуктів. 

Ключові слова: ближня зона, ультразвуковий вимірювач густини. 

Аннотация 

Предложено ультразвуковой метод измерения плотности нефтепродук-

тов, разработана его математическую модель, приведены результаты расче-

тов максимальной частоты ультразвуковых волн в ближней зоне и резуль-

таты экспериментальных исследований для различных видов нефтепродук-

тов. 

Ключевые слова: ближняя зона, ультразвуковой измеритель плотно-

сти. 

Abstract  

Offered an ultrasonic method of measuring the density of petroleum 

products, developed it mathematical model, presented the results of calculations 

of the maximum frequency ultrasonic waves in the near field and experimental 

results for different types of petroleum products. 

Keywords: near zone, ultrasonic meter of density. 
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МОДЕЛЮВАННЯ МАРШРУТИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ 

ЛОГІКИ 

Врублевський А. Р., аспірант; Лісовий І. П., д.т.н., професор; 

Пилипенко Г. В, аспірант. 
Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса, Україна 

Пошук оптимального маршруту здійснюється в мережі з нечітко зада-

ними параметрами. Враховуючи, що керування навантаженням здійсню-

ється в реальному масштабі часу, та зручність формалізації інформації про 

процедури й умови їх застосування, при описуванні знань, доцільно вико-

ристовувати сукупність нечітких продукційних правил. Кожне нечітке про-

дукційне правило дозволяє ставити у відповідність ситуації що склалась, пе-

вну дію. 

Важливим фактором вибору маршруту є ступінь завантаженості вихід-

ного стику який визначає доцільність відкидання пакету чи направлення 

його більш протяжним маршрутом, на якому буфери не так завантажені. У 

процесі маршрутизації доцільно враховувати не тільки відстань, а й дина-

міку завантаженості вихідного буфера накопичувача відповідного інтер-

фейсу та ряд інших факторів. Враховувати при виборі оптимального марш-

руту вплив множини чинників дозволяє алгоритм маршрутизації на основі 

нечіткої логіки. 

З метою дослідження ефективності маршрутизації на основі нечіткої 

логіки за протоколом EIGRP розроблено імітаційну модель маршрутизатора 

за таких припущень. Остаток часу життя пакету в моделі задається випад-

ковою величиною з експоненціальним розподілом. Втрата пакета в маршру-

тизаторі імітується направленням пакету до буфера який заповнений, тому 

запит не обслуговується, а число у лічильнику запитів, які не задоволено, 

збільшується на одиницю. Часом обслуговування пакетів у маршрутизаторі 

та часом розповсюдження сигналів трактами передачі нехтуємо. Довжина 

пакету є випадковою величиною з експоненціальним розподілом та серед-

нім значенням nl . Основний вхідний потік є пуассонівським з інтенсивністю 

0 . Пропускна спроможність 

всіх вихідних трактів 10 

Мбіт/с. Функціональну 

схему імітаційної моделі на-

ведену на рис. 1. 

Модель мережного про-

цесора складається з блоку 

реалізації нечіткого алгори-

тму маршрутизації (НА) та 

трьох вихідних буферів на-

копичувачів для основного 

 
Рисунок 1. Функціональна схема імітаційної  

моделі  
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(M0) та двох альтернативних маршрутів (M1,M2). Спрямування пакетів до ві-

дповідного буфера накопичувача здійснюється у відповідності до протоколу 

RIP модифікованого на основі нечіткої логіки. Q0, Q1, Q2 – черги у вихідних 

буферах стиків маршрутизатора.  

Навантаження телекомунікаційної мережі на мережний процесор симу-

люється шляхом уведення в кожний вихідний буфер додаткових вхідних по-

токів інтенсивністю )3...,,1( ii . Після проходження трактом передачі до-

даткові потоки вилучаються.  

Процеси проходження потоків пакетів через вузол розподілення інфор-

мації носять випадковий характер й аналогічні процесам у системах масо-

вого обслуговування. Маршрутизатором обслуговуються потоки пакетів, 

які надходять від абонентів та трактів передачі від суміжних вузлів. Потоки 

вхідних пакетів та час їх обробки мають випадковий характер, тому на вході 

мережного процесору утворюються черги на обслуговування. Для збере-

ження в маршрутизаторі пакетів, які не можливо обслужити в даний момент 

передбачені буфери накопичувачі (запам’ятовуючі пристрої). Тобто на 

вході вузла розподілення інформації реалізується процедура обслугову-

вання з очікуванням. Час передавання залежить від пропускної спроможно-

сті вибраного тракту та довжини пакету й є випадковою величиною.  

В існуючих маршрутизаторах виконавчий рівень є сукупністю процесо-

рів та блоків керування, які функціонують на основі «жорсткої» логіки, 

проте рівень розвитку обчислювальної техніки дозволяє зробити його більш 

інтелектуальним. У запропонованій моделі застосовано «м’які» обчислення 

[1]. За допомогою нечітких продукційних правил здійснюється лінгвістична 

апроксимація процесу вибору трактів передачі з урахуванням їх пропускної 

спроможності та динаміки завантаженості вихідних буферів накопичувачів. 

У процесі моделювання ефективність маршрутизації оцінювалась відно-

шенням кількості втрачених пакетів до загальної кількості пакетів, що пере-

давались [2]. Залежність ча-

стки втрачених пакетів від 

інтенсивності вхідного по-

току наведено на рисунку. 

Алгоритм маршрутиза-

ції на основі нечіткої логіки 

забезпечує зменшення час-

тки втрачених пакетів на 30 

відсотків якщо інтенсив-

ність вхідного потоку дорів-

нює сумарній пропускній 

спроможності вихідних тра-

ктів. Це свідчить про поліп-

шення якості маршрутизації, так як пакети не втрачаються, а направляються 

 
Рисунок 2. Залежність частки втрачених 

пакетів від інтенсивності вхідного потоку пакетів 
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альтернативними маршрутами, які не так завантажені, забезпечуючи ефек-

тивніше використання ресурсу маршрутизатора[3]. Система керування на 

основі нечіткої логіки контролюючи динаміку завантаженості вихідних бу-

ферів від перших проявів зростання їх завантаженості, які ще не впливають 

на ефективність роботи телекомунікаційної мережі, заздалегідь направить 

частину потоку пакетів альтернативними маршрутами. 

Алгоритм маршрутизації на основі нечіткої логіки забезпечує змен-

шення частки втрачених пакетів на 30 відсотків якщо інтенсивність вхідного 

потоку дорівнює сумарній пропускній спроможності вихідних трактів. 

Врахування динаміки завантаженості буферів підвищує ефективність їх 

використання, що сприяє оптимізації функціонування мережі (зменшення 

часу розповсюдження пакетів, зменшення частки втрачених пакетів, спро-

щення вимог до об’єму пам’яті буферів накопичувачів інтерфейсів й т. ін.). 

За умов значної завантаженості ресурсів телекомунікаційної мережі це 

може суттєво впливати на якість її функціонування. 
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Анотація 

В роботі розглянуто особливості моделювання процесу маршрутизації з урахуван-

ням завантаженості вихідних буферів накопичувачів. Наведено одержану залежність ча-

стки втрачених пакетів від інтенсивності вхідного потоку. Показано, що врахування за-

вантаженості буферів підвищує ефективність їх використання та може суттєво впливати 

на якість функціонування телекомунікаційної мережі в умовах значної завантаженості   

Ключові слова: нечітка логіка, маршрутизація, навантаження, втрата пакетів. 

Аннотация 

В работе рассмотрены особенности моделирования процесса маршрутизации с уче-

том загруженности выходных буферов накопителей. Приведена полученная зависимость 

доли потерянных пакетов от интенсивности входного потока. Показано, что учет загру-

женности буферов повышает эффективность их использования и может существенно 

влиять на качество функционирования телекоммуникационной сети, в условиях значи-

тельной нагрузки.  

Ключевые слова: нечеткая логика, маршрутизация, нагрузка, потеря пакетов. 

Abstract  

The paper discusses the details of modeling of the routing process according to the loading 

of output buffer storage. Shows the obtained dependence of the fraction of lost packets from 

the input intensity. It is shown that taking into account buffer occupancy increases the efficiency 

of their use and can significantly affect the quality of the functioning of the telecommunications 

network in the face of considerable 

Keywords: fuzzy logic, routing, load, packet loss. 
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АНАЛИЗ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОПТИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ПРЯМОУГОЛЬНОМ ВОЛНОВОДЕ 

МЕТОДОМ Е-ПЛОСКОСТНОЙ КРЕСТООБРАЗОЙ ЛИНЗЫ 

Карлов В. А., к.т.н., доц. 

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара  

г. Днепропетровск, Украина 

В докладе [1] рассмотрено измерение комплексного коэффициента от-

ражения (КО) от скользящих неизвестных неоднородностей при непосред-

ственном их размещении в измерительном канале Е-плоскостного кресто-

образного преобразователя векторного рефлектометра. 

На рис. 1 представлена структурная схема интерферометра для измере-

ния комплексного КО от слоя оптически-активной жидкости, который ча-

стично заполнил измерительное плечо-канал Е-плоскостного волноводного 

крестообразного делителя мощности с аттестованными расчетными S-пара-

метрами. Сечение волноводов делителя: a=7,2 мм, b=3,4 мм. 

Все сопутствующие публикации к докладу представлены на сайте  

«https://www.researchgate.net» [V.A. Karlov]. 

На рис. 2 представлена зависимость оптической активности льняного 

масла на семи частотах 8-ми мм диапазона длин волн. 
 

 

 

Частота “нулевой” 

поляризации равна 28,5 ГГц 

 

Рисунок 1. Структурная схема интерферометра Рисунок 2. Анализ оптической 

активности льняного масла 

Как видно из рис. 1, конструкция измерителя реализует два метода не-

разрушающего контроля жидкости (бензина): рефлектометрический метод 

и резонаторный метод. 

В рефлектометрическом методе пятиплечий анализатор («5-port 
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analyzer») измеряет  комплексный коэффициент отражения   внешней 

нагрузки. 

В резонаторном методе бензин частично заполняет резонатор Е-плос-

костной крестообразной линзы (ECL), который образовался между неодно-

родностью крестообразного делителя мощности (областью пересечения 

двух волноводов под прямым углом) и неоднородностью в сечении откры-

того фланца зонда (скачок волнового сопротивления в сечении «зонд - 

внешний объем бензина»). 

Настройку ECL в режим резонатора — «параллельный контур», осу-

ществляет программно-управляемый фазовращатель 15 (« »). 

Экспериментально обнаружено, что для каждой оптически активной 

жидкости, которая заполнила прямоугольный металлический волновод, 

имеется определенная частота падающей на жидкость волны Н10 (волновод-

ная «0-частота»), при которой поляризация жидкости равна нулю. 

Для частот выше «0-частоты», угол поворота плоскости поляризации 

отраженной волны — положительный (правосторонняя поляризация, «+»), 

для частот ниже — отрицательный (левосторонняя, «−»), рис. 2. 

В табл. 1 приведены частоты «нулевой» оптической активности для 

различных органических природных и синтетических жидкостей. 

Таблица 1 
№ Жидкость Частота ( a/0 ) «нулевой» оптической активности жидкости, ГГц 

24,9 

1,67 

25,8 

1,62 

25,9 

1,61 

26,2 

1,59 

26,3 

1,58 

26,6 

1,57 

28 

1,49 

28,2 

1,48 

28,3 

1,47 

28,5 

1,47 

1 Льняное 

масло 

        − 0 

2 Кунжутное        − 0 + 

3 Подсолнечное 

масло 

      − 0 +  

4 Оливковое      − 0 +   

5 Автомобиль 

ное масло* 

    − 0 +    

6 Бензин*    − 0 +     

7 Лампадное 

масло 

  − 0 +      

8 Керосин*  − 0 +       

9 Реактивное 

топливо 

− 0 +        

10 Авиабензин* 0 +         

* — зависит от марки жидкости. 

В результате поляризации волны Н10 в жидкости на комплексной плос-

кости КО образуются эллипсы поляризации. 

На рис. 3, а представлено образование эллипса поляризации КО в пер-

вом полуволновом слое льняного масла на частоте 30 ГГц, а на рис. 3, б — 
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во втором слое. Как видно из рис. 3, оптическая активность жидкости (угол 

поворота эллипса поляризации КО) равна 14,8 градусов. 

    
а)      б)  

Рисунок 3. Эллипсы поляризации КО на Г-плоскости: а) – в первом полуволновом слое 

льняного масла, б) – во втором слое  

Как показали результаты экспериментальных исследований, оптиче-

ская активность жидкости и ее «0-частота» не зависят от величины неодно-

родности в сечении открытого фланца зонда, которая возбуждает отражен-

ную волну в жидкости. 

Рассмотренный подход может быть использован при разработке и ис-

следовании физико-химических свойств оптически активных жидкостей в 

химической, нефтяной, фармакологической и других промышленностях. 
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Анотація 

Представлено класифікацію оптичної активності органічних рідин у 

прямокутному хвилеводі відносно їх частот нульової поляризації. 

Ключові слова: хвилевод, рідина, коефіцієнт відбиття, поляризація. 

Аннотация 

Представлена классификация оптической активности органических 

жидкостей в прямоугольном волноводе в соответствии с их частотой нуле-

вой поляризации. 

Ключевые слова: волновод, жидкость, коэффициент отражения, поля-

ризация. 

Abstract 

Classifications of optical activity of organic liquids in the rectangular wave-

guide according to their frequency of zero polarization are presented. 

Keywords: waveguide, liquid, reflection coefficient, polarization. 
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ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИХ СИГНАЛІВ У ФАЗОВИХ 

ВИМІРЮВАННЯХ 

Білинський Й. Й. д.т.н., професор; Керсов О. П. аспірант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Фазові вимірювання є важливою задачею сучасності та використо-

вується в багатьох галузях науки і промисловості, наприклад радіолокації, 

радіонавігації, радіофізиці та ін. Фазові вимірювання також використову-

ються у приладах для виміру відстаней, геометричних та фізичних пара-

метрів об’єктів тощо [1]. 

На сьогодні відомо багато методів фазових вимірювань: метод компен-

сації фази, метод перетворення часового інтервалу, цифровий метод підра-

хунку кількості імпульсів, метод вимірювання фази з перетворенням час-

тоти, квадратурний метод, синхронне детектування, методом перетворення 

Фур’є, перетворення Гілберта, та ін [1–3]. Проте усі ці методи мають обме-

жений діапазон вимірювання менше одного періоду, оскільки вноситься не-

однозначність, що потребує застосування додаткової апаратури та прове-

дення додаткових обчислень. Тому на сьогодні задача фазових вимірювань 

у широкому діапазоні все ще залишається актуальною [2, 3]. 

В роботі запропоновано підхід до фазових вимірювань у широкому 

діапазоні, оснований на використанні сигналу складної форми. Сигнал 

складної форми (рис. 1, а, 1, в) представляється комбінацією двох або більше 

синусоїдних складових з частотою f різної амплітуди, кожна з яких має про-

тяжність в один період. Причому, всі складові окрім першої повинні мати 

відмінну від неї амплітуду з різницею, достатньою для виявлення за допо-

могою технічних засобів [2, 3]. Сигнали такої форми та їх частотний спектр 

таких сигналів показані на рис. 1, а та 1, б відповідно. Результат зсуву фаз 

опорного і вимірюваного сигналів матиме певну форму при відповідому фа-

зовому зсуву від 0 до 360 градусів та більше 360 градусів. Результуючий 

сигнал, отриманий складанням початкових сигналів показаний на рис 1, в. 

Фазовий зсув можна визначити шляхом аналізу частотного спектру (рис. 1, 

г), який однозначно відрізняється для певних значень фазового зсуву [4]. 

Результати, отримані шляхом аналізу частотного спектру, підтвер-

джують можливість однозначного визначення фазового зсуву в широкому 

діапазоні [4]. 

Аналіз частотного спектру (рис. 1, г) сигналу складної форми (рис. 1, 

в), який містить дві складові амплітуди показав, що частотний спектр таких 

сигналів містить три основні складові, амплітуда яких залежить від кута 

зсуву фази між початковими сигналами. 
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Рисунок 1. Сигнали складної форми, між якими вимірюється фазовий зсув (1, а), ча-

стотний спектр даних сигналів (1, б), результат накладання двох сигналів складної 

форми (1, в), частотний спектр результуючого сигналу (1, г) 

На рис. 2 графічно показано зміну амплітуди трьох основних складових 

частотного спектру результуючого сигналу (рис. 1, в). При дослідженні 

тільки основної частотної складової неможливо точно встановити зсув фази 

більше 360 градусів. Проте, якщо розглядати одразу три складові то можна 

зробити висновок що амплітудні значення кожної складової окремо 

відрізняються в межах 0 – 360 градусів, та вище 360 градусів, що дозволяє 

визначити зсув фази у широкому діапазоні. 

 
Рисунок 2. Відношення амплітуди відповідних складових частотного спектру результу-

ючого сигналу від кута фазового зсуву 

В роботі запропоновано підхід до фазових вимірювань у широкому 

діапазоні, оснований на використанні сигналу складної форми, шляхом ма-

тематичного моделювання доведено можливість його застосування. Так, 

наприклад, частотний спектр (рис. 1, б) сигналу складної форми (рис. 1, а) з 

амплітудними складовими 5 і 2 умовних одиниць і частотою 100 кГц містить 

три основні складові: 50, 100 і 150 кГц з амплітудами 763.76, 2100 та 485.55 
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умовних одиниць відповідно. При накладанні двох сигналів з фазовою різ-

ницею 80 градусів частотний спектр результуючого сигналу (рис. 1, г) 

міститиме три основні складові з такими ж частотами як у вхідних сигналів, 

але з амплітудами 1437.21, 3236.16, 466.85 відповідно. Комбінація трьох ос-

новних складових частотного спектру сигналів складної форми дає змогу 

точно визначити зсув фази в широкому діапазоні. 
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зсуву фази при розширенні діапазону / Й. Й. Білинський, О. П. Керсов ; влас-

ник Вінницький національний технічний університет. – № 201605256 ; за-

явл. 16.05.2016 ; опублік. 25.01.2017, Бюл. № 2. – 7 с. 

Анотація 

Проаналізовано основні методи фазових вимірювань, виявлено їх осно-

вні недоліки, запропоновано підхід до фазових вимірювань у широкому ді-

апазоні, доведено можливість його застосування. 

Ключові слова: зсув фаз, діапазон зміни фази, зміна амплітуди сиг-

налу, сигнал складної форми, синтез сигналів 

Анотация 

Проанализированы основные методы фазовых измерений, выявлены их 

основные недостатки, предложен подход к фазовым измерениям в широком 

диапазоне, доказана возможность его применения. 

Ключевые слова: сдвиг фаз, диапазон изменения фазы, изменение ам-

плитуды сигнала, сигнал сложной формы, синтез сигналов 

Abstract 

Basic phase measurement methods are analyzed, their imperfections are 

identified, approach of phase measuring in wide range is proposed, application of 

the method is proved. 

Keywords: phase difference, range of phase change, changes in signal 

amplitude, signal complex shape, signal synthesis 
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УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ СИНХРОННОГО ФІЛЬТРА У 

ПРИСТРОЯХ ТАКТОВОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ 

Колчар В. М., аспірант; Лісовий І. П., д.т.н., професор 

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса, Україна 

В даний час в Україні розбудовуються телекомунікаційні мережі но-

вого покоління (NGN) і при об’єднанні різноманітних цифрових телекому-

нікаційних систем і систем розподілу інформації, важливе значення має то-

чність та завадостійкість пристроїв тактової синхронізації.  

Відомо декілька методів, що дозволяють підвищити завадостійкість 

пристрою тактової синхронізації. До них відносяться використання зворот-

ного зв’язку за частотою, слідкуючих LC-контурів з вузькою смугою пропу-

скання, регенеративних дільників частоти і синхронно-фазових детекторів. 

Однак, можливість використання синхронного фільтру (СФ) у прист-

роях тактової синхронізації не досліджено, у зв'язку з невизначеністю умов, 

необхідних для використання його в якості слідкуючого фільтра. 

Синхронний фільтр може бути застосованим в якості слідкуючого фі-

льтра пристрою тактової синхронізації за умови повільного відхилення мит-

тєвої частоти сигналу тактової синхронізації і закінчення перехідних проце-

сів у СФ за період часу, протягом якого відбуваються дані відхилення. 

Миттєва частота сигналу тактової синхронізації, що дорівнює швидко-

сті зміни фази визначається з виразу [1, 2] 

 ,cos//)()( 0 tdtddttdt ВТ    (1) 

де В = 2fД – відхилення тактової частоти, Т = 2fТ та  = 2F – відпо-

відно тактова та частота відхилення. 

Для того, щоб вважати функцію Θ(t) повільною функцією часу, необхі-

дно, щоб зміна частоти за один цикл Т = 2/Т була малою в порівнянні з 

частотою (t) в даний момент часу. 

Враховуючи, що (t), як правило, мало відрізняється від Т та задавши 

умову ,2
ТВ    отримано вираз: 

 ).2/(2  ТВ   (2) 

Із (2), при підстановці індексу модуляції  /Дm , випливає, що та-

кож повинна виконуватися умова 

 ).2/( 22  Тm  (3) 

В системах тактової синхронізації цифрових систем передачі нерівності 

(2), (3) завжди витримуються. Це означає, що тактова частота змінюється 

настільки повільно, що в межах декількох періодів її зміну можна вважати 

синусоїдальним законом. 

Для визначення умов закінчення перехідного процесу в СФ, припус-

тимо, що вхідний сигнал надходить до ємності протягом часу t = T/N, де N 
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– кількість ємностей СФ, T – період комутації, а також, що дана напруга за 

проміжок часу t не змінюється. Останнє припущення узгоджується з умо-

вою «повільності» зміни частоти сигналу тактової синхронізації і дозволяє 

вважати, що при кожному замиканні комутатора на RC коло впливає прямо-

кутний імпульс. 

Якщо аперіодичний перехідний процес закінчується, коли UСФ[n, 1/N] 

відрізняється від Umax не більше ніж на 5%, кількість періодів комутації n 

може бути знайдено з умови [3] 

  
( 1)

max max( ,1/ ) / 0,05.
n

N
СФU U n N U e




 

     (4) 

З виразу (4) випливає, що 3/)1(  Nn , звідки 

 0 (3 / ) 1 3 / 3 / 3 / ,n n N N NRC T t          (5) 

де  = RC, n0 мінімальна кількість періодів комутації. 

Отже вираз для n0 на першій гармоніці (k = 1), що пов’язує тривалість 

перехідного процесу зі смугою пропускання та добротністю СФ: 

 ./3)/(3 СФ0  QTn   (6) 

З виразу (6) випливає, що кількість періодів комутації, після якої настає 

сталий процес, обернено пропорційна ширині смуги пропускання СФ 

(прямо пропорційна добротності СФ). 

Згідно рекомендації ITU-T 

G.703 «Фізичні та електричні ха-

рактеристики ієрархічних циф-

рових інтерфейсів» швидкість 

передачі первинного цифрового 

потоку 2048 кбіт/с ± 50 ppm, та-

ким чином допускається відхи-

лення частоти сигналу 

Δf = ±102,4 Гц. 

На рис. 1 наведено графіки 

залежності  = f(n), розраховані 

за формулою (4), що визначають 

відхилення UСФ від Umax, для різ-

них значень відношення /t і n. 

Аналіз рис. 1 показує, що найменші значення n0 будуть належати інте-

рвалу 

 0 [500, 9549].n   (7) 

Це дозволяє зробити висновок, що збільшення відношення /t може 

бути обмежено значно меншим інтервалом без впливу на встановлення про-

цесів у СФ. 

Якщо СФ застосувати, наприклад, в тракті тактової синхронізації сис-

теми передачі з fТ = 2,048 мГц і відхиленням частоти  fВ = 102,4 Гц, то n0, 

 δ 

n 

4 
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Рисунок 1. Залежності  = f(n) при n0 = const: 

1) /t = 167; 2) /t = 333;  

3) /t = 1667; 4) /t = 3185 
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визначене за формулою (6) складе n0 = 9549. Даному n0 при /t = 3000 від-

повідає відхилення напруги UСФ від Umax  = 0,05 що є цілком задовільним 

для практичних цілей. Таким чином, конкретне значення /t мінімальної 

кількості періодів комутації без істотного збільшення похибки може визна-

чатися з виразу (5). 

В роботі отримано умови (2) і (6), одночасне виконання яких дозволяє 

використовувати СФ в якості слідкуючого фільтра пристрою тактової синх-

ронізації цифрової системи передачі: 

 



















./3

);3/(2

;3/2/

2
maxmin ПЕР

max0

0

0

0

0

Т

Т

ТВ

mt

nm

n







 (8) 

Так як В << То та То << max можна стверджувати, що при викорис-

танні СФ в якості смугового або слідкуючого фільтру нерівності (8) завжди 

виконується. 

Аналіз одержаних співвідношень показує, що синхронний фільтр може 

бути застосований в трактах тактової синхронізації ЦСП в якості смугових 

і слідкуючих фільтрів. 
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Анотація 

Досліджена можливість використання синхронного фільтру в якості слідкуючого 

фільтра в пристроях тактової синхронізації при виконання наступних умов – повільне 

відхилення миттєвої частоти сигналу тактової синхронізації і закінчення перехідних про-

цесів в СФ за період часу, протягом якого відбуваються дані відхилення. 

Ключові слова: тактова синхронізація, синхронний фільтр, слідкуючий фільтр. 

Аннотация 

Исследована возможность использования синхронного фильтра в качестве следя-

щего фильтра в устройствах тактовой синхронизации при соблюдении следующих усло-

вий – медленное отклонение мгновенной частоты сигнала тактовой синхронизации и 

окончания переходных процессов в СФ за период времени, в течение которого происхо-

дят данные отклонения. 

Ключевые слова: тактовая синхронизация, синхронный фильтр, следящий фильтр. 

Abstract  

The possibility of using synchronous filter (SF) as a tracking filter in devices of clock 

synchronization was researched which provided the following conditions – slow deviation of 

the instantaneous clock frequency on clock frequency and the end of the transition process in 

SF for the period of time during which there occurred such deviations. 

Keywords: clock synchronization, synchronous filter, following filter. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДІАПАЗОННОГО ГЕНЕРАТОРА З 

АСТАТИЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ В ПАНОРАМНИХ 

ВИМІРЮВАЧАХ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Кононов С. П., к.т.н., доцент; Негур А.А., магістрант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

З метою підвищення ефективності визначення параметрів радіоелект-

ронного обладнання та ліній зв’язку широко застосовуються панорамні ви-

мірювачі, в тому числі і частотних характеристик. В таких вимірювачах ва-

жливим є отримання точної інформації про частоту свіп-генератора, який 

входить до його складу. Для цього в прилад додають спеціальні вузли час-

тотної ідентифікації, які реалізовані за різними способами [1, 2]. Вони фор-

мують масштабні мітки з відомою частотою. Авторами пропонується іден-

тифікатор, до складу якого входить діапазонний генератор з астатичним ре-

гулюванням. 

Еквівалентна структурна схема петлі астатичного слідкування за часто-

тою свіп-генератора з діапазонним генератором (ДГ), підключеним до фор-

мувача гармонік (ФГ), наведена на рис. 1. 

Зміна частоти свіп-

генератора 
СГf  викли-

кає відповідну появу на-

пруги 
ЧДU  на виході де-

тектора і напруги керу-

вання 
КU  на виході інте-

гратора І, що викликає 

зміну частоти ФГ 
ГГf . В 

петлі на вході частот-

ного детектора (ЧД) 

утворюється залишкове 

відхилення f : 

 ( ) ,СГ ГГ СГf f f f К D f       

де  ( )К D
— передатна функція розімкнутої петлі; D — оператор, який в ча-

сових залежностях еквівалентний операції диференціювання, а в частотних 

залежностях при синусоїдальних або квазісинусоїдальних сигналах .D j  

Функція ( )К D
 знаходиться з виразу: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ,ЧД Ф І кК D К К D К D К D К       

де 
ЧДК  — коефіцієнт передачі детектора [В/Гц]; ( )ФК D , ( ) І

І

К
К D

D
 — переда-

тні функції, які враховують інерційність детектора ЧД та інтегратора І; ( )К D  

ДГ

n

- КЧД К К(D)

КІ(D)

КК UК

І

UЧД∆f

∆fГГ

∆fГ

ФГ

ЧД

Рисунок 1. Петля астатичного слідкування за частотою 
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— передатна функція, яка враховує можливу інерційність елементів вимі-

рювального каналу (рис. 2), в першу  чергу фільтра Ф2; 
ІК  — коефіцієнт 

передачі інтегратора І, 
кК — коефіцієнт передачі керувача частотою [Гц / В].  

У встановленому режимі регулювання 
СГf t   ( — швидкість зміни 

частоти свіп-генератора), тому 
( )

.СГ

d t
D f

dt


    Залишкове відхилення час-

тоти стає постійним:  

 ,
(0) (0)

вст

ЧД Ф І К ЧД І К

f f
К К К К К К К К К

 
    

      
 

 де К(0)=К — коефіцієнт передачі вимірювального каналу до детектора ЧД, 

якщо ω=0; КФ(0)=1. 
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Рисунок 2. Ідентифікатор частоти свіп-генератора 

В ідентифікаторі [3] (рис. 2) реалізовано астатичне слідкування за час-

тотою свіп-генератора. Напруга керування генератором гармонік ГГ вимі-

рювального каналу є інтегралом вихідної напруги детектора ЧД.  

Для правильної роботи ідентифікатора з максимальним номером гармо-

ніки 
MAXn  необхідно виконати умову: 0 .

2
вст

MAX

f
f

n
   

Використання діапазонного генератора з астатичним регулюванням в 

ідентифікаторі панорамного вимірювача дозволяє визначати частоту свіп-

генератора при малих смугах гойдання з підвищеним коефіцієнтом не- лі-

нійності розгортання [4].  
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Анотація 

До складу панорамного вимірювача частотних характеристик, який широко засто-

совується для визначення параметрів радіоелектронного обладнання та ліній зв’язку, 

входить вузол формування масштабних міток з відомою частотою або ідентифікатор. 

Пропонується ввести в ідентифікатор діапазонний генератор з астатичним регулюван-

ням, частота певної гармоніки якого відслідковує частоту свіп-генератора панорамного 

вимірювача. За відомою частотою діапазонного генератора розраховується частота мас-

штабних міток. Наведена схема двоканального  ідентифікатора, що може працювати з 

малою смугою гойдання і підвищеним коефіцієнтом нелінійності розгортання свіп-гене-

ратора. 

Ключові слова: частотна ідентифікація, панорамний вимірювач, свіп-генератор. 

Аннотация 

В состав панорамного измерителя частотных характеристик, который широко при-

меняется для определения параметров радиоэлектронного оборудования и линий связи, 

входит узел формирования масштабных меток с известной частотой или идентификатор. 

Предлагается ввести в идентификатор диапазонный генератор с астатическим регулиро-

ванием, частота определенной гармоники которого отслеживает частоту свип-генера-

тора панорамного измерителя. По известной частоте диапазонного генератора 

рассчитывается частота масштабных меток. Приведена схема двухканального  иденти-

фикатора, который может работать с малой полосой качания и повышенным коэффи-

циентом нелинейности развертки свип-генератора. 

Ключевые слова: частотная идентификация, панорамный измеритель, свип-гене-

ратор. 

Abstract 

The panoramic meter of the frequency characteristics is widely used for the parameters 

determination of radioelectronic equipment and communication lines. Such panoramic meter 

involves the identifier that is a block of scale marks formation. The supposed range generator 

with astatic regulation is build in identifier. The above-said generator creates the harmonic, 

which help to follow up the sweep-generator frequency. The frequency of scale marks is calcu-

lated by the known frequency of range generator. The scheme of two-channel identifier is de-

picted. This identifier can work with narrow swinging band and with upper coefficient non-

linearity of sweep-generator scanning. 

Keywords: frequency identification, panoramic measurer, sweep-generator. 
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ЧАСТОТНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГАЗУ З 

ЧУТЛИВИМ MEMS ЕЛЕМЕНТОМ  

Осадчук О. В., д.т.н., проф.; Осадчук В. С., д.т.н., проф.;  

Осадчук Я. О., аспірант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

Переваги мікроелектронних перетворювачів концентрації газу перед 

традиційними обумовлені, насамперед, застосуванням у них як чутливого 

елементу напівпровідникового матеріалу, групових методів його обробки і 

формування в ньому вимірювальних, схем підсилення й обробки сигналу 

методами 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 можливо-

сті отримання великих вихідних сигналів без попередніх підсилювальних 

пристроїв. Використання частотного сигналу в якості інформативного до-

зволяє відмовитися від аналого-цифрових перетворювачів, що підвищує 

економічність вимірювальної апаратури. У даний час ведуться інтенсивні 

дослідження з вивчення властивостей аналогових мікроелектронних перет-

ворювачів концентрації газу [1], хоча дослідження частотних перетворюва-

чів концентрації газу на основі реактивних властивостей біполярних тран-

зисторних структур знаходиться в початковій стадії. Тому дана робота при-

свячена дослідженню функції перетворення та рівняння чутливості частот-

ного перетворювача концентрації газу на основі біполярної транзисторної 

структури з від'ємним опором. 

Для досягнення більших значень чутливості ніж у вимірювальних пе-

ретворювачах на основі МДН транзисторних структур було запропоновано 

електричну схему частотного перетворювача концентрації газу на основі бі-

полярної структури, що зображена на рис. 1. 

Вона являє собою ін-

тегральну схему, яка 

складається з трьох біпо-

лярних транзисторів, 

опору R1, а також MEMS 

чутливого до концентра-

ції горючих газів елеме-

нта MiCS 5524, що дозво-

ляє створити автогенера-

торний пристрій. Колива-

льний контур пристрою 

реалізовано на основі ек-
 

Рисунок 1. Електрична схема частотного перетворю-

вача концентрації газу з чутливим MEMS елементом 
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вівалентної ємності повного опору на електродах колектор-колектор біпо-

лярних транзисторів VT1 і VT2 та активної індуктивності на основі транзи-

стора VT3 з фазозсуваючим ланцюжком R2C1, що дозволяє повністю реалі-

зувати схему частотного перетворювача за інтегральною технологією [2]. 

На газочутливий MEMS елемент R(C) діє газ, який приводить до зміни ек-

вівалентної ємності коливального контуру, що в свою чергу, викликає зміну 

резонансної частоти автогенератора. Втрати енергії в коливальному контурі 

компенсуються за рахунок від'ємного опору [3]. 

Функція перетворення, тобто залежність частоти генерації від зміни 

концентрації газу, визначається на основі нелінійної еквівалентної схеми ча-

стотного перетворювача. Спочатку визначається реактивна складова пов-

ного опору на електродах колектор-колектор транзисторної структури, а по-

тім з реактивної складової визначається еквівалентна ємність, яка залежить 

від зміни концентрації газу. Зміна еквівалентної ємності визначає залеж-

ність частоти генерації від концентрації газу. Аналітичний вираз функції пе-

ретворення має вигляд 

 

1/2
2 ( )1

( ) 1
2 ( )

g ekv

g ekv ekv

R C C
F C

R C C L

 
  

 

, (1) 

де 
gR — диференційний опір у робочій точці схеми; ekvC  — еквівалентна 

ємність коливальної системи; 
ekvL  — індуктивність коливальної системи; 

C  — концентрація газу. 

Числові розрахунки на персональному комп’ютері дозволяють отри-

мати функцію перетворення частотного перетворювача концентрації газу у 

вигляді графіка (рис.2). Функція чутливості описується рівнянням: 
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На основі проведених експериментальних досліджень чутливість фун-

кції перетворення зростає з підвищенням напруги живлення. Існує оптима-

льна величина напруги живлення, яка складає 5 В. Адекватність розробле-

ної моделі в порівнянні з експериментом визначається у вигляді відносної 

похибки і не перевищує ±1,5 %. 
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Як видно з графіка, чутли-

вість перетворювача для С3Н8 

(пропан) на частоті 350 кГц при 

напрузі живлення 5 В складає 

1,22 кГц/ppm. На основі експери-

ментальних досліджень встанов-

лено, що частота генерації зміню-

валась від 250 кГц до 656 кГц при 

зміні концентрації С3Н8 від 0 ppm 

до 150 ppm. Чутливість розробле-

ного перетворювача складає для 

Н2 (водень) — 0,25 кГц/ppm, для 

СН4 (метан) — 0,46 кГц/ppm, а для 

С3Н8 — 1,22 кГц/ppm. 
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Анотація 

В статті розглянуто частотний перетворювач концентрації газу з газочутливим 

MEMS елементом, в якому пасивна індуктивність коливального контуру замінена на ак-

тивний індуктивний елемент. Отримано аналітичні вирази функції перетворення і рів-

няння чутливості. Чутливість перетворювача складає для Н2 — 0,25 кГц/ ppm, для СН4 

— 0,46 кГц/ppm, а для С3Н8 — 1,22 кГц/ppm. 

Ключові слова: частотний перетворювач, MEMS, від'ємний опір. 

Аннотация 

В статье рассмотрен частотный преобразователь концентрации газа с газочувстви-

тельным MEMS элементом, в котором пассивная индуктивность колебательного контура 

заменена активным индуктивным элементом. Получены аналитические выражения фун-

кции преобразования и уравнения чувствительности. Чувствительность устройства сос-

тавляет для Н2 — 0,25 кГц/ppm, для СН4 — 0,46 кГц/ppm, а для С3Н8 — 1,22 кГц/ppm. 

Ключевые слова: частотный преобразователь, MEMS, отрицательное сопротивление. 

Abstract 

The article deals with the frequency transducer of gas concentration with a gas-sensitive 

MEMS element in which passive oscillatory circuit inductance is replaced by an active induc-

tive element. Analytical expressions transformation function and sensitivity equation. The sen-

sitivity of the device is for Н2 — 0,25 kГц/ppm, for СН4 — 0,46 kГц/ppm, for С3Н8 — 

1,22 kГц/ppm. 

Keywords: frequency transducer, MEMS, negative resistance. 

Рисунок 2. Залежності частоти генерації  

від зміни концентрації газу 
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РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЫШЕЧНОЙ ПАМЯТИ СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ ИЗ ЛУКА 

Осадчук А. В.1, д.т.н., проф.; Сидорук В. В.2; Осадчук Я. А.1, аспирант; 

Крыночкин Р. В.1, к.т.н., доц. 
1Винницкий национальный технический университет, г. Винница, Украина 

2Федерация стрельбы из лука Украины, г. Киев, Украина 

Современные диагностические системы и приборы биомедицинского и 

спортивного назначения характеризуются стремительным расширением фи-

зических методов измерительного преобразования, функциональных возмо-

жностей, повышением технических характеристик, широким внедрением 

микроэлектронных технологий и микропроцессорной техники. В стрел-

ковых видах спорта конкуренция на мировой арене неуклонно растет и это 

требует совершенствования основ подготовки стрелков-спортсменов. Сове-

ршенствование системы спортивной подготовки представляет собой слож-

ную задачу, которая не может быть решена без высокоточных и быстродей-

ствующих радиоизмерительных систем способных предоставить информа-

цию о степени подготовки спортсмена и адекватности настройки материа-

льной части. Любое двигательное действие человека можно выполнить то-

лько при хорошей физической подготовленности — при достаточном уро-

вне развития физических качеств. Поэтому для успешного проведения уче-

бно-тренировочного процесса подготовки спортсмена необходимо знать 

уровень развития его физических качеств, необходимых для успешного 

выполнения многократных качественных выстрелов при высокой психоло-

гической нагрузке. Физическая подготовленность спортсмена обычно опре-

деляется на основе результатов выполнения специальных тестовых упраж-

нений. 

Радиоизмерительная система определения мышечной памяти спортсме-

нов-стрелков из лука, которая предназначена для совершенствования дви-

жений спортсмена в процессе выполнения выстрела из лука с целью дове-

дения их до автоматизма и в дальнейшем руководить ими на уровне подсо-

знания. Одним из перспективных научных направлений в разработке ра-

диоизмерительных микроэлектронных преобразователей, предложенных в 

работе, является использование зависимости реактивных свойств и отрица-

тельного сопротивления полупроводниковых приборов от влияния внешних 

физических величин и создания на этой основе нового класса микроэлект-

ронных частотных преобразователей давления, углового положения и уско-

рения [1]. В устройствах такого типа происходит преобразование выше пе-

речисленных внешних влияний в частотный сигнал, что позволяет повысить 

быстродействие, точность и чувствительность, расширить диапазон измеря-

емых величин, улучшить надежность, помехоустойчивость и долговременную 

стабильность параметров. 
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Радиоизмерительная система определения мышечной памяти спорт-

сменов предна-

значена для 

анализа и опре-

деления основ-

ных характери-

стик системы 

"лук-стрелок" 

в реальном ма-

сштабе вре-

мени. Измере-

ния прово-

дятся каждые 

10 мс пара-

ллельно по 5 

каналам. На 

рис.1 представлена блок-схема радиоизмерительной системы определения 

мышечной памяти спортсменов-стрелков из лука.  

 
Рисунок 2. Интерфейс программы iArch для обработки и визуализации данных 

Разработанная система состоит из измерительного блока, который рас-

положен на напальчнике спортсмена и состоит из трех сенсоров давления с 

частотными преобразователями; сенсора наклона, по , ,x y z  осям с частот-

ным преобразователем и сенсора угловых ускорений, также по , ,x y z  осям 

 
Рисунок 1. Блок-схема радиоизмерительной системы 
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с частотным преобразователем; 3 микроконтроллеров и радиомодуля пере-

дачи информации на частоте 2,4 ГГц [2]. 

С помощью разработанной радиоизмерительной системы можно опре-

делять основные характеристики механико-биологической системы "лук-

стрелок": определение силы натяжения плечей лука — 10...25 кг, 5 г.; во-

зможность определения распределения нагрузки на пальцы — 10...25 кг, 
5 г.; определение изменения положения кисти растягивающей лук руки — 

по трем осям (x, y, z) 0,10; определение ускорения или замедления тяги — 

0,001g; определение мышечной памяти спортсмена при выполнении 10-20 

повторений, предварительно дается проба до 5 раз с подачей звукового сиг-

нала; фиксируется динамика и сила натяжения лука; определение количес-

тва проб, которые совпадали с силой натяжения спортсмена и пробы ко-

торые находятся в пределах 10, 20, 30, 40, 50 г.; удержание лука в стати-

ческом положении на время до потери стабильности и появления тремора 

мышц. Данные полученные с каждого датчика отображаются в цифровой 

форме и в виде графиков. На основе многофакторного анализа, путем обра-

ботки данных определяется значимость влияния каждого фактора на физи-

ческую подготовку спортсмена. 
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Анотація 

У статті розглянуто радіовимірювальну систему визначення м'язової пам'яті спорт-

сменів-стрілків з лука, яка призначена для аналізу та визначення основних характеристик 

системи "лук-стрілок" в реальному масштабі часу. 

Ключові слова: радіовимірювальний прилад, частотний перетворювач, від'ємний 

опір, стрільба з лука. 

Аннотация 

В статье рассмотрена радиоизмерительная система определения мышечной памяти 

спортсменов-стрелков из лука, которая предназначена для анализа и определения осно-

вных характеристик системы "лук-стрелок" в реальном масштабе времени. 

Ключевые слова: радиоизмерительный прибор, частотный преобразователь, отри-

цательное сопротивление, стрельба из лука. 

Abstract 

The article deals with radiomeasuring system for determining the muscle memory of ath-

letes-archers, which is designed to analyze and determine the basic characteristics of the system 

"bow-arrow" in real time. 

Keywords: radiomeasuring device, frequency transducers, negative resistance, archery. 
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СИНХРОННИЙ ДЕТЕКТОР ДЛЯ РАДІОМЕТРА ММ-ДІАПАЗОНУ 

Перегудов С. М., к.т.н., доц.; Яненко О. П., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Сучасні досягнення в багатьох областях науки та техніки виявилися мо-

жливими завдяки створенню радіометричних систем для вимірювання сла-

бких сигналів на фоні шумів. Радіометрія є базою вимірювання потужності 

власного випромінювання фізичних і біологічних об’єктів в різних діапазо-

нах довжин хвиль [1]. Вона використовується для вирішення задач метро-

логії, геофізики, сільського господарства, застосовується в лікувально-діаг-

ностичних приладах медицини та системах військової техніки. 

Якість радіометричних систем, в плані виявлення слабих електромагні-

тних сигналів на фоні шумів, визначається в основному характеристиками 

приймачів. Як відомо, до таких характеристик належать еквівалентна поту-

жність шуму EP  та виявлювана здатність D  

 
N

E
S

U P
P

U f



, S

N

S fU
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U P


 ,  

де: P — потужність випромінювання на вході приймальної антени; S  — її 

ефективна площа; f  — смуга пропускання вимірювального пристрою; SU  

та NU  — напруга корисного сигналу, і шуму відповідно. 

Порогові характеристики радіометричних систем визначаються за умо-

вою 1S NU U  . Аналіз їх роботи показує, що для реалізації реальних пара-

метрів конкретної системи (чутливості, швидкодії, робочої смуги частот) 

необхідний певний підхід при розробці того або іншого блоку вимірюваль-

ного тракту (вибір режиму роботи, ступінь узгодження з передаючою лінією 

тощо). Відповідний вибір часу інтегрування сигналу дозволяє реєструвати 

сигнали на декілька порядків слабкіше за власних шумів радіометра. Особ-

ливу увагу слід надати вибору схеми і конструкції синхронного детектору 

(СД), а також забезпеченню належного електричного режиму. Проведені ав-

торами дослідження особливостей роботи високочутливої радіометричної 

системи мм-діапазону показали, що конструкція цього вузла впливає, у пе-

ршу чергу, на лінійність передаточної характеристик та величину дрейфу 

нуля. Крім того, головним недоліком схем СД, які досліджувались, є наяв-

ність спільних «земельних» з’єднань p-i-n модулятора, НВЧ-тракта та низь-

кочастотної частини радіометричного каналу. Це приводить до виникнення 

неконтрольованих контурів струму, і як наслідок, додаткового зростання ве-

личини NU . Звичайно цей недолік можна частково зменшити раціональним 

монтажем, однак більш радикальним є введення гальванічної розв’язки у 



 

Теорія та практика радіовимірювань 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 125 

колі схеми синхронного детектування. Подібну гальванічну розв’язку мо-

жна виконати за допомогою використання оптопар. Найбільш вдалою схе-

мою з точки зору забезпечення флуктуаційної чутливості є СД с оптронною 

розв’язкою [2], структурна схема якого приведена на рис. 1. 

Схема опорного сигналу містить генератор прямокутних імпульсів G1, 

подільник частоти U3 з протифазними виходами та підсилювачі А5 і А6, ви-

ходи яких з’єднані з оптоелектронними комутаторами U1 та U2. Попередній 

підсилювач складається з операційного підсилювача А1, оптронного ключа 

U1 та інтегратора А2. Власне СД містить підсилювач А3 і оптронний кому-

татор U2, які забезпечують перемноження опорного та вимірювального си-

гналів. Вихідний сигнал через інтегрувальний підсилювач А4 та фільтр НЧ 

Z1 поступає на індикатор РА1. 

Статична характеристика перетворення СД приведена на рис. 2. Як ви-

дно, вона має лінійну ділянку при зміні вхідної напруги від 0 до 3,5 мВ. При-

чому флуктуаційна чутливість схеми сягає одиниць мікровольт, а динаміч-

ний діапазон дорівнює 31-33 дБ.  

Проте, нестабільність метрологічних характеристик радіометричної си-

стеми може бути спричинена неконтрольованою різницею фаз   між ви-

мірюваним сигналом, що поступає на вхід схеми (рис. 1) і опорним сигна-

лом генератора G1. Вказана величина залежить від багатьох факторів, які на 

практиці х важко врахувати. На рис. 3 приведена залежність вихідної на-

пруги СД діючої радіометричної системи від величини  . Приведена ха-

рактеристика свідчить про те, що чутливість СД, а, відповідно і параметри 

EP  та D , можуть зменшуватись приблизно в 2 рази. Тому, на думку авторів, 

під час проведення досить точних вимірювань доцільне використання схему 

регулювання фази сигналу на вході СД або фази вихідного сигналу генера-

тора G1, який після підсилення (А7, Вих. 2) застосовується для керування 

 
Рисунок 1. Структурна схема синхронного детектора з оптронною розв’язкою 
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модулятором вхідного тракту системи. 

Розроблений синхронний детектор використано в діючій системі мм-

діапазону. Пристрій містить вбудований генератор прямокутних імпульсів. 

Застосування у колі зворотного зв’язку інтегратора А2 значно зменшило 

дрейф нуля радіометра, а фазообертача на вході СД — дозволило підвищити 

чутливість системи до 10-14 Вт. 
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Анотація 

Розглянуто синхронний детектор з оптронною розв’язкою, застосування якого до-

зволяє зменшити власні шуми радіометричної системи і покращити її характеристики. 

Надані рекомендації щодо використання запропонованого пристрою. 

Ключові слова: радіометр, синхронний детектор, оптронна розв’язка. 

Аннотация 

Рассмотрен синхронный детектор с оптронной развязкой, использование которого 

позволяет уменьшить собственные шумы радиометрической системы и улучшить ее ха-

рактеристики. Даны рекомендации по применению предложенного устройства. 

Ключевые слова: радиометр, синхронный детектор, оптронная развязка. 

Abstract 

A synchronous demodulator with the optron isolation is considered. Its using allows to 

decrease the own noises of the radiometer and improve its performances. Guidelines on appli-

cation of the demodulator are given. 

Keywords: radiometer, synchronous demodulator, optron isolation 

 

 
 

Рисунок 2. Статична передаточна характери-

стика синхронного детектора 

Рисунок 3. Залежність вихідної напруги 

СД від різниці фаз вимірювального та 

опорного сигналів 
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МОНІТОРИНГ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 

Ступак В. І., магістрант; Зінченко М. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна 

Нинішні електромережі України морально застаріли порівняно з вико-

ристовуваним у розвинених країнах обладнанням. На сьогодні показники 

якості електричної енергії за ступенем відповідності фактичних значень па-

раметрів регламентуються міжнародним стандартом ГОСТ 13109-97 і тер-

мінологічними стандартами ГОСТ 30372-95 та ДСТУ 3466-96. 

В діючих електромережах занадто багато електроенергії може бути 

втрачено на шляху до споживача (до 10% електроенергії втрачається при 

транспортуванні в лініях електропередач). Причому цим часто прикривають 

крадіжки електроенергії. 

Таким чином, виробництво енергії через дефіцит вуглеводневих ресур-

сів, екологічні обмеження, небезпеку ядерних катастроф і т.д. вимагає впро-

вадження все більш інноваційних інтелектуальних технологій. Наприклад, 

затребуваним може стати застосування розумних мереж для моніторингу 

розподілу електроенергії. 

Найбільші втрати електроенергії в міських умовах виникають у систе-

мах розподілу, які працюють на максимальній потужності (під час проекту-

вання старих будинків не врахували сучасне різноманіття побутової тех-

ніки) і часто сильно зношені. Тут постає питання про вибір критеріїв, згідно 

яких можна оцінити економічний виграш при заміні електромережевого 

устаткування. Це дозволить ранжувати в порядку черги господарства, які 

найбільш потребують модернізації електромережі. 

Застосування моніторингу розподілу електроенергії в конкретних гос-

подарствах передбачає вимірювання параметрів електромережі, наприклад, 

напруги, за тривалий період часу на ділянках до системи розподілу і після. 

Зіставлення цих вимірів без особливої статистичної обробки не має сенсу, 

оскільки вимірювані параметри статистично нестійкі. Це пов'язано з тим, 

що коливання напруги в цілому носять статистично нестійкий характер на 

тривалих періодах вимірювань, хоча на інтервалах часу, менших години, 

вони зберігають статистичну стійкість. 

Використання стохастичних моделей базується на фізичній гіпотезі іде-

альної статистичної стійкості частоти подій. Зростання обсягу статистичної 

вибірки даних з якимось рівнем флуктуацій виявляє тенденцію до стабіліза-

ції значень, що відповідає статистичній стійкості. Існує критичний обсяг да-

них, після якого з ростом кількості даних збільшується рівень флуктуацій, 

що приводить до порушення статистичної стійкості. 
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Математично поняття статистичної стійкості вимагає збіжності вибір-

кової дисперсії вибіркового середнього 
1

1 n

n n

i

Y X
n 

   ( 1, )n N  досліджуваного 

процесу ( )X t  ( [0, ))t T  при збіганні інтервалу спостереження T t N    

(об’єму вибірки N) до нескінченності, де 
iX  — відліки процесу ( )X t , t  — 

період дискретизації [1]. Якщо ця дисперсія не наближається до нуля, то ви-

біркове середнє і відповідний процес можна вважати статистично нестій-

кими. 

Для оцінки статистичної стійкості випадкового процесу ( )X t  раціона-

льно використовувати параметри статистичної нестійкості [2]: 
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0N  — параметр 

N , розрахований 

для ідеальної статистично стійкої послідовності N некорельованих відліків 

з постійною дисперсією і нульовим математичним очікуванням. 

Для статистично нестійких процесів ці параметри не сходяться до нуля 

при певних кількостях відліків. 

За допомогою параметрів статистичної нестійкості (1) можна відсте-

жити динаміку зміни статистики вибіркового середнього [3]. 

Також випадковий процес ( )X t  вважається статистично нестійким, 

якщо при збільшенні обсягу N вибірки ,nX  1,n N  параметр статистичної 

нестійкості по відношенню до вибіркового середньоквадратичного відхи-

лення (СКВ) не прагне до нуля: 
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Таким чином, моніторинг параметрів електромережі необхідно реалізо-

вувати на базі систем збору і обробки даних реального часу (PXI компанії 

National Instruments [4]). За вибірками даних, отриманих з різних ділянок 

всередині та за межами розподільної мережі, необхідно отримати значення 

параметрів статистичної нестійкості та розподіл вибіркового середнього 

значення. Після чого порівняти результати для внутрішньої і зовнішньої 

електромережі. Якщо аналіз статистичних закономірностей виявить відмін-

ності, то необхідно дати оцінку ступеня відмінності, скориставшись відпо-

відними математичними методами [2, 3]. За комплексним показником сту-

пеня відмінності статистик підведеної і внутрішньої напруги мережі можна 

провести ранжування господарств на предмет зношеності розподільчої еле-

ктромережі. 
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Анотація 

Порушено проблему заощадження електроенергії домогосподарствами. Показано, 

що впорядкування домогосподарств за рівнем зношеності розподільних мереж вимагає 

застосування теорії гіпервипадкових явищ для аналізу вимірів параметрів електроме-

режі. Впорядкування здійснюється за комплексним показником ступеня розбіжності ста-

тистик підведеної та внутрішньої напруги розподільної системи. 

Ключові слова: електромережа, гіпервипадкові явища, системи збору даних. 

Аннотация 

Поднята проблема энергосбережения домохозяйствами. Показано, что упорядоче-

ние домохозяйств по уровню изношенности распределительных сетей требует примене-

ния теории гиперслучайных явлений для анализа измерений параметров электросети. 

Упорядочение осуществляется по комплексному показателю степени расхождения ста-

тистик подведенного и внутреннего напряжения распределительной системы. 

Ключевые слова: электросеть, гиперслучайные явления, системы сбора данных. 

Abstract 

Violated the problem of electricity savings by households. It is shown that the ordering of 

households in terms of wear distribution networks requires the application of theory to analyze 

the phenomena of hyper measuring the mains voltage. Streamlining carried out a comprehen-

sive indicator of the degree of divergence statistics external and internal voltage distribution 

system. 

Keywords: electricity grid, hyper-random phenomena, data collection system. 
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МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ОЦІНОК СПЕКТРАЛЬНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЧНОГО СИГНАЛУ 

Чухов В. В., к.т.н., доцент; Кравець М. В., магістрант 

Житомирський державний технологічний університет,  

м. Житомир, Україна 

Загальновідомо, що серцево-судинні захворювання домінують у проце-

нтному відношенні щодо інших захворювань. Тому виявлення патологій у 

кардіології — одна з важливих і актуальних задач у медицині. Щодо її 

розв’язання опубліковано чимало робіт, які характеризуються, у першу 

чергу, різноманіттям способів розв’язання такої задачі. Незважаючи на це, 

їх можна розділити на методи обробки біосигналу ЕКГ у часовій та частот-

ній областях [1]. Лікарі у своїй повсякденній практиці користуються пере-

важно аналізом ЕКГ сигналу у часовій області [2]. Але, наприклад, спектра-

льні методи, порівняно з часовими методами, дозволяють отримати точніші 

результати у задачі варіабельності серцевого ритму [3, 4]. 

Тому поставимо за мету розробити метод вимірювання числових оцінок 

спектральної характеристики ЕКГ сигналу при відсутності та наявності па-

тології. 

В основу методу покладемо числову оцінку спектральної щільності 

енергії (СЩЕ) ЕКГ сигналу. Ця характеристика використовується, напри-

клад, при оцінці варіабельності серцевого ритму (див., наприклад [3, 4]).  

Алгоритм пропонованого методу такий: 1) отримати ЕКГ сигнал та пе-

ретворити його у цифровий; 2) обчислити його комплексний спектр за до-

помогою дискретного перетворення Фур’є; 3) обчислити квадрати модулів 

отриманих у п.2 спектральних складових у заданих частотних смугах (тобто 

СЩЕ у цих смугах); 4) порівняти отримані результати з такими ж числовими 

оцінками для ЕКГ сигналу при відсутності патології та зробити висновки з 

цього порівняння про відсутність. 

Результати, отримані у п. 2 цього алгоритму і називатимемо числовими 

оцінками спектральної характеристики ЕКГ сигналу.  

Отримані значення СЩЕ ЕКГ сигналу для норми та кількох типових 

захворювань (гострої серцевої недостатності (ГСН) та аритмії) для одного 

періоду їх повторення наведено на рис. 1–3 відповідно.  

Для отримання значень частотних смуг спектрального аналізу було 

проаналізовано випадки цих та інших ЕКГ сигналів (брались з бази [5]) для 

двох, трьох, десяти і кількох десятків періодів дискретизації. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що істотної зміни спе-

ктральна щільність енергії зазнає як в цілому у смузі частот 0–40 Гц, так і в 

смугах частот 0–3, 3–4, 4–15, 15–40 Гц. Внесок смуги частот 40–50 Гц не був 

істотним, тому у подальшому ця смуга для аналізу до уваги на бралась. 
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Цікаво також те, що цей 

результат добре корелю-

ється, якщо зробити відпо-

відне масштабування, з час-

тотними смугами ULF (0,003 

Гц), VLF (0,0033–0,04 Гц), 

LF (0,04–0,15 Гц), HF (0,15-

0,4 Гц) та TP (< 0,4 Гц) [3, 4], 

які аналізуються при оцінці 

варіабельності серцевого 

ритму. 

Для кількісної оцінки 

зміни СЩЕ у цих частотних 

смугах було обчислено від-

носну різницю її зміни, вико-

ристовуючи загальновідому 

формулу відносної похибки. 

При цьому за істинне зна-

чення приймалось значення 

СЩЕ ЕКГ сигналу у нормі. 

Результати таких обчислень 

для гострої серцевої недоста-

тності та аритмії наведено у 

табл. 1. 

З наведених результатів, 

по-перше, добре помітно, що 

доцільно аналізувати СЩЕ 

не тільки у всій смузі 0–

40 Гц, але й у вужчих частот-

них смугах (пари «норма–го-

стра серцева недостатність» і 

«норма–аритмія»). По-друге, 

знак відносної різниці у вуж-

чих частотних смугах може 

бути різний. 

Отже, запропонований 

метод вимірювання число-

вих оцінок спектральної ха-

рактеристики ЕКГ сигналу 

добре виявляє патологію. 

Відмінність пропонованого 

методу полягає у тому, що: 1) 

 
Рисунок 1. Спектральна щільність енергії ЕКГ 

сигналу в нормі 

 
Рисунок 2. Спектральна щільність енергії ЕКГ 

сигналу при гострій серцевій недостатності 

 
Рисунок 3. Спектральна щільність енергії ЕКГ 

сигналу при аритмії 
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спектральна щільність енергії ділиться на кількість точок у вибірці, 2) межі 

частотних відрізків, для яких обчислюватиметься СЩЕ інші, ніж при оцінці 

варіабельності серцевого ритму. 

Перша відмін-

ність дозволяє 

отримати числовий 

результат, який не 

залежить від кіль-

кості періодів у ви-

бірці ЕКГ сигналу. 

Друга відмінність 

обумовлена тим, 

що змін СЩЕ ЕКГ 

сигналу у смузі 0–

0,4 Гц (яка аналізу-

ється при оцінці ва-

ріабельності серце-

вого ритму) не має. 
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Анотація 

Запропоновано метод вимірювання числових оцінок спектральної характеристики 

ЕКГ сигналу, який досить добре виявляє патологію. 

Ключові слова: ЕКГ сигнал, спектральна щільність енергії, смуга частот. 

Аннотация 

Предложен метод измерения численных оцынок спектральной характеристики ЭКГ 

сигнала, корорый достаточно хорошо обнаруживает патологию. 

Ключевые слова: ЭКГ сигнал, спектральная плотность энергии, полоса частот. 

Abstract  

The measurement method for quantity estimate of energy spectrum density of ECG signal 

is proposed. This method shows good of pathology. 

Keywords: ECG signal, energy spectrum density, frequency band. 

Таблиця 1 

Смуга частот, 

Гц 

Спектральна щільність енергії, мс2 

(відносна різниця, %) 

в нормі ГСН аритмія 

0–3 0,0028 
0,5716 

(+20314) 

0,0134 

(+378) 

3–4 0,0014 
0,0720 

(+5043) 

0,0038 

(+171) 

4–15 0,0171 
0,0524 

(+206) 

0,0135 

(–21) 

15–40 0,0110 
0,0017 

(–84) 

0,0016 

(+85) 

0–40 0,0323 
0,6977 

(+2060) 

0,0323 

(0) 
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ВИСОКОЧУТЛИВИЙ ОПТИЧНИЙ СПЕКТРОАНАЛІЗАТОР ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОГЛИНАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ БІОЛОГІЧНИХ 

СЛАБКОПРОЗОРИХ МАТЕРІАЛІВ 

Яненко О. П.1, д.т.н., проф., Шевченко К. Л.1, д.т.н., доц.,  

Шульга В. О.1, магістрант, Головчанська О. Д. 2, к.м.н., доц. 
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна,  
2Національний медичний університет ім. О. Богомольця, м. Київ, Україна 

Засоби з використанням в якості інформативного сигналу світлового 

потоку знаходять все більш широке застосування. Пояснення цього знахо-

димо в появі малогабаритних джерел світла, високочутливих фотоелемен-

тів, волоконно-оптичних ліній та світловодів, оптичних модуляторів та ін-

ших сучасних елементів оптотехніки. Використання лазерних та світлодіо-

дних джерел світла поширюється в системах зв’язку та автоматики, харчо-

вій та хімічній промисловості, матеріалознавстві, в технологіях лікування і 

діагностики практичної медицини та інших галузях життєдіяльності лю-

дини [1].  

Важливим напрямком застосування оптичних засобів є визначенням 

проникаючої здатності світлових потоків в об’єкти дослідження та визна-

чення ряду параметрів-глибини проникнення, коефіцієнта ослаблення або 

поглинання. Для вирішення цих задач використовують фотометри та опти-

чні радіометри [2]. Вивчення взаємодії слабко прозорих матеріалів та рідин 

зі світловими потоками різної довжини хвиль проводиться з використанням 

оптичних спектроаналізаторів. В загальному вигляді поглинання світлового 

потоку речовиною описується законом Бугера-Ламберта 

   kdeIdI  0 ,  (1) 

де 0I  — інтенсивність випромінювання;  dI  — інтенсивність випроміню-

вання, що пройшло матеріал товщиною d; k — коефіцієнт поглинання. 

Створення такої апаратури вимагає забезпечення високої чутливості та 

точності вимірювання вихідних параметрів світлових потоків, що проходять 

через досліджувані матеріали.  

Відомий радіометричний модуляційний вимірювач інтенсивності опти-

чного випромінювання описаний, наприклад, в [3], дещо спрощує процес 

вимірювання та забезпечує підвищення чутливості визначення параметрів 

світлового потоку. До недоліків наведеної схеми слід віднести відсутність 

можливості оцінки поглинальної здатності матеріалів та рідин, глибини 

проникнення світового потоку, наприклад в біотканину та визначення кое-

фіцієнта затухання. В то же час, в повній мірі цим вимогам задовольняють 

спектроаналізатори, побудовані на основі оптичного радіометра, з модуля-

ційним перетворенням світлових сигналів.  
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На рис.1 наведена запропонована авторами спрощена структурна схема  

модуляційного спектроаналізатора, який поряд із забезпеченням високої чу-

тливості дозволяє проводити вимірювання параметрів проходження світло-

вого потоку через досліджуваний матеріал. 

1 3 4 5 6 7

8

G

G

2

~  
Рисунок 1. Спрощена схема модуляційного оптичного спектроаналізатора 

На рис. 1 позначено: 1 — блок живлення, 2 — модулятор, 3 — джерело 

опромінюючого світла, 4 — зразок органічної біотканини, 5 — фотоприй-

мач, 6 — синхронний детектор, 7 — індикатор, 8 — генератор частоти ко-

мутації. 

В якості джерела опромінення застосована світлодіодна трикольорова 

матриця з мініатюрними точковими світлодіодами синього, зеленого та че-

рвоного кольору. Фотоприймач виконаний на базі фототранзистора, який 

забезпечує додаткове збільшення чутливості спектроаналізатора. Джерело 

опромінюючого світла та фототранзистор представляють собою оптоелект-

ронний перетворювач. Фотоелемент встановлений на рухомій каретці, що 

дозволяє розміщувати зразки досліджуваного матеріалу впритул між світ-

лодіодами та фототранзистором, зменшуючи розсіювання світла. 

За допомогою спектроаналізатора проведені дослідження проходження 

оптичного випромінювання через біологічні об’єкти — зрізи тваринної та 

рослинної тканини із збереженим поверхневим шаром. Із об’єктів дослі-

дження формувалися зразки кубічної форми із стороною 10 мм (рис. 2). 

Процедура опромінення досліджуваних зразків проводилась в наступ-

ній послідовності:  

- на першому етапі опромінювались зразки з боку поверхневого шару, 

який є захисним шаром для тваринних і рослинних об’єктів (рис. 2, а). Опро-

мінення проводилось почергово на 3 довжинах хвиль; 

- на другому етапі досліджувалась поглинальна здатність органічної ре-

човини під поверхневим шаром (рис. 2, б);  

- на третьому етапі проводилась оцінка поглинальної здатності зразка з 

Рисунок 2. Схема розташування зразків біологічної речовини з 

поверхневим шаром 

а)

Оптичне
випромінення

Поверхневий шар Поверхневий шарОрганічна речовина

б) в)
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боку органічної речовини через поверхневий шар (рис. 2, в).  

На рис. 3  наведені результати експериментальних досліджень. 

Позначення кривих 

на рис. 3: 1, 2, 3 — рос-

линна тканина (яблуко); 

4, 5, 6 — тваринна тка-

нина (жир). Криві 1, 4 ві-

дповідають розміщенню 

зразків згідно рис. 2, а, 3, 

6 — рис. 2, б, а 2, 5 — згі-

дно рис. 2, в.  

З графіка видно, що 

на довжині хвилі, яка від-

повідає червоному ко-

льору, затухання мінімальне, а на довжині хвилі, яка відповідає синьому — 

максимальне.  

Показники органічної речовини для зеленого та червоного світла прак-

тично співпадають. При проходженні світла за варіантом рис. 2, а та рис. 2, в 

в тканинах проявляються слабкі «детекторні» властивості на всіх довжинах 

хвиль. 
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Анотація 

Розглянута спрощена структурна схема високочутливого спектроаналізатора та 

приведені результати експериментального дослідження проходження світлових потоків 

різної довжини хвиль через зразки тваринної та рослинної тканини. 

Ключові слова: високочутливий спектроаналізатор, світловий потік, затухання 

Аннотация 

Рассмотрена упрощенная структурная схема высокочувствительного спектроана-

лизатора и приведены результаты экспериментального исследования прохождения све-

товых потоков разной длинны волн через животные и растительные ткани. 

Ключевые слова: высокочувствительный спектроанализатор, световой поток, за-

тухание. 

Abstract  

Considered a simplified block diagram of a highly sensitive spectrum analyzer and results 

of experimental studies passage light beams of different wavelengths through samples of animal 

and plant tissue. 

Keywords: highly sensitive spectrum analyzer, light output, damping. 

 

 
Рисунок 3. Залежність затухання оптичного випромі-

нювання в досліджуваних зразках 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЧАСТОТИ КОМУТАЦІЇ НА 

ЧУТЛИВІСТЬ ОПТОЕЛЕКТРОННОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА 

МОДУЛЯЦІЙНОГО РАДІОМЕТРА 

Яненко О. П., д.т.н., проф., Шевченко К. Л., д.т.н., проф., 

Шульга В. О., магістрант 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

В остатній час отримали широке розповсюдження пристрої та системи 

з використанням світлових сигналів. Застосування оптичних сигналів в си-

стемах неруйнівного контролю, в хімічній промисловості, військовій справі, 

біології, медицині та інших галузях науки і техніки тісно пов’язано з вимі-

рюванням енергетичних параметрів світлових потоків [1]. Особливі вимоги, 

до чутливості вимірювальної апаратури, пред’являють при вимірюванні ін-

тенсивності (потужності) слабких сигналів. В радіотехніці відомі методи, 

що забезпечують вимірювання малих потужностей сигналів радіотехнічних 

пристроїв. До таких методів слід віднести радіометричні методи – модуля-

ційний, компенсаційний та кореляційний. Найбільш перспективним з відо-

мих радіометричних методів є модуляційний. Метод забезпечує достатньо 

високу чутливість, стабільність параметрів та надійність в роботі, простий в 

реалізації. Важливим в модуляційному радіометрі є вибір параметрів час-

тоти перемикання вхідних сигналів, яка може суттєво впливати на чутли-

вість радіометра. В повній мірі це відноситься і до оптичного радіометра. 

Використання оптичного радіометра тісно пов’язано з визначенням 

проникаючої здатності світлових потоків в об’єкти дослідження. Важли-

вими при цьому є забезпечення високої чутливості та точності вимірювання 

вихідних параметрів світлових потоків, що проходять через досліджувані 

матеріали — глибини проникнення, коефіцієнта ослаблення або погли-

нання.  

Авторами розглянута структурна схема оптичного радіометра (рис. 1) 

та проведено дослідження впливу частоти комутації на чутливість оптоеле-

ктронного перетворювача (ОЕП), як основного джерела шумових завад. 

Оптичний радіометр вклю-

чає в себе: 1 — блок живлення, 

2 — модулятор, 3 — джерело 

оптичного випромінювання, 4 

— фотоприймач з каналом пе-

ретворення та індикатором, 5 — 

генератор частоти модуляції. 

Джерело оптичного випро-

мінювання 3 та фотоприймач 4 забезпечують пропорційне перетворення сві-

тлового потоку в електричні параметри і представляють собою оптоелект-

ронний перетворювач.  

Рисунок 1. Структурна схема ОЕП 
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Оскільки ОЕП забезпечує первинне перетворення світлового потоку, то 

він є також джерелом найбільших флуктуаційних шумів, які знижують поріг 

чутливості. Джерелом власних шумів радіометричних вимірювачів є в основ-

ному теплові шуми, з рівномірним розподілом потужності у широкому діапа-

зоні частот (типу «білий шум»), а також низькочастотні шуми, інтенсивність 

яких змінюється за законом 1/f (флікер-шум) [2]. Зазвичай частота, на якій ін-

тенсивність флікер-шуму відповідає інтенсивності теплового шуму, розташо-

вана у діапазоні сотень герц і така частота може використовуватись для моду-

ляції вхідних сигналів.  

На рис. 2 наведений розподіл спектральної щільності потужності шуму 

(СЩПШ) флікер-шуму (суцільна лінія) та теплового шуму (пунктирна лінія). 

З основ інформаційно-енер-

гетичної теорії вимірювальних 

пристроїв [2] відомо, що поріг чу-

тливості обмежується потужні-

стю термодинамічних флуктуацій 

шумів, СЩПШ яких описується 

формулою Найквіста [3]: 

ШТS kT , 

де k  — постійна Больцмана 

(1,3810-23 Дж/К); T  — темпера-

тура навколишнього середовища (зазвичай 293 К). 

Сумарну СЩПШ можна розрахувати за формулою [3] 
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де тшS  — спектральна щільність потужності теплового шуму; T  — темпе-

ратура навколишнього середовища (зазвичай 293 К);  0f  — смуга частот, в 

якій флікер-шум максимальний, близько 0f =10Гц;  f — смуга частот вибі-

ркового фільтра частоти комутації (в межах 10-100Гц). 

За температури Т=293 К, та вказаних смуг пропускання СЩПШ термоди-

намічних флуктуацій складає близько сумS ≈4,0410-21 Вт/Гц. 

Основними елементами ОЕП є джерело оптичного випромінювання, в 

якості якого використана світлодіодна матриця PLCC–6 із вмонтованими 

випромінювачами синього (λ=460 нм), зеленого (λ=520 нм) і червоного сві-

тла (λ=630 нм) та транзисторний фотоприймач типу BPX43-5, на діапазон 

хвиль від 450 нм до 1100 нм. 

Модуляція світлового потоку проводилася шляхом імпульсного пере-

ривання живлення світлодіодів на частотах від 20 Гц до 4 кГц  на кожному 

із світлодіодів. При цьому вимірювалась вихідна напруга ОЕП в діапазоні 
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Рисунок 2. Розподіл СЩП шумів в діапазоні 

частот модуляції 
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частот модуляції. Результати дослідження ОЕП представлені на рис. 3. 

На рис. 3 видно, що рівень ви-

хідного сигналу практично не за-

лежить від довжини хвилі комуто-

ваного світла. 

Максимальний коефіцієнт 

передачі оптоелектронного пере-

творювача, а відповідно і найбі-

льша чутливість знаходиться в ді-

апазоні частот комутації від 

100 Гц до 500 Гц. Збільшення час-

тоти комутації від 500 Гц до 

4,0 кГц призводить до зменшення, 

практично на порядок, коефіціє-

нта передачі. Таким чином, виконання оптичного радіометра та забезпе-

чення необхідної його чутливості пов’язано з необхідністю врахування па-

раметрів оптоелектронного перетворювача.  
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Анотація 

Розглянута структурна схема оптоелектронного модуляційного радіометра, визна-

чено основні джерела шумів та їх зв'язок з чутливістю, експериментально досліджено 

вплив частоти модуляції на коефіцієнт передачі оптоелектронного перетворювача та чу-

тливість радіометра. 

Ключові слова: оптоелектронний перетворювач, чутливість, частота комутації. 

Аннотация 

Рассмотрена структурная схема оптоэлектронного модуляционного радиометра, 

определены основные источники шумов и их связь с чувствительностью, эксперимен-

тально исследовано влияние частоты модуляции на коэффициент передачи оптоэлек-

тронного преобразователя и чувствительность радиометра. 

Ключевые слова: оптоэлектронный преобразователь, чувствительность, частота 

коммутации. 

Abstract 

The describe a block diagram of an optoelectronic modulation radiometer. The basic 

sources of noise and their relationship with the sensitivity. The effect of the modulation fre-

quency on the transmission ratio of the optoelectronic transmitter and the sensitivity of the ra-

diometer. 

Keywords: optoelectronic transducer, sensitivity, switching frequency. 

 
Рисунок 3. Розподіл СЩП шумів в діапазоні 

частот модуляції 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ 

АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ДЛЯ ПОРТАТИВНОГО ТОНОМЕТРА 

 Гончарук А. В., Адаменко Ю. Ф., к.т.н.  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна  

Сучасний напружений ритм життя, з частими недосипаннями, браком 

фізичної активності, неправильним харчуванням та пов’язаними з цим про-

блеми зі здоров’ям, спонукають моніторити стан нашого організму. Час-

тими супутниками нашого життя стали фітнес браслети, що дозволяють 

слідкувати з пульсом, кроковою активністю, фазами сну.  

Доволі розповсюдженим, як серед старшого покоління, так і вже серед 

молоді, є проблеми з артеріальним тиском (АТ) — гіпер- та гіпотонія. На-

жаль, функцію моніторингу АТ не є розповсюдженою серед виробників фі-

тнес браслетів. Метою даної роботи є порівняний аналіз методів вимірю-

вання АТ, що можуть бути використані в розробці портативного вимірювача 

АТ у вигляді фітнес-браслету. 

Для визначення АТ використовують два різновиди методів вимірю-

вань — прямий (інвазивний) та непрямий [1]. Оскільки, інвазивні методи 

передбачають катетеризацію судин датчиком тиску, їх застосування не є 

прийнятним. Серед непрямих методів найбільш розповсюджені оклюзійні 

методи, ультразвукове дослідження руху судинної стінки та допплерівське 

вимірювання швидкості кровотоку. Останні два методи передбачають 

тільки амбулаторне обстеження. Оклюзійними методами є аускультативний 

та осцилометричний методи. 

В основі аускультативного методу лежить  так зване вислуховування 

звуків у організмі, які проявляють себе у певних умовах (поява пульсацій 

стінок судин при поступовому стравлюванні тиску в манжетці — систоліч-

ний тиск САТ, завершення пульсацій при повному відкритті артерії — діа-

столічний тиск ДАТ). Хоча цей метод має ряд переваг — високу точність 

вимірювання, довговічність та невисоку ціну, однак, передбачає наявність 

людини, яка відслідковує шуми.  

Метод осцилоетрії заснований на реєстрації приладом пульсацій повіт-

ряного тиску , що виникають в приладі при проходженні крові через здав-

лену ділянку артерії. В основі осцилометричного методу вимірювання — 

принцип обробки кривої тиску в манжеті. Відповідно до алгоритму реєстра-

ції артеріального тиску будується огинаюча крива амплітуд тиску в манжеті, 

що має характерну дзвоноподібну форму. На ній визначається максимум об-

відної (Р max) і знаходяться характерні точки САТ та ДАТ [2]. На сьогодні-

шній день цей метод є визнаним офіційним еталоном неінвзивного вимірю-

вання АТ. За цим принципом працюють електроні тонометри та автоматичні 

тонометри на зап’ястя. 
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Розробка тонометра у вигляді фітнес-браслетів, чи однотипних до них 

«розумних годинників» не є новою, але є актуальною. В табл.1 наведено по-

рівняння існуючих на ринку пристроїв. 
Таблиція 1. Характеристики сучасних портативних тонометрів 

Критерії 

порівняння 

Браслети 

Herzband 

Active 

Mifone L18 37 

Degree 
Rooti W/Me2 Tw68-smart 

Тип 
Розумний 

браслет 

Розумний брас-

лет 
Біодатчик 

Розумний брас-

лет 

Зняття тиску + + + + 

Зняття ЧСС 

(пульсу) 
+ + + + 

Годинник + — + + 

Будильник + + + + 

Давачі 
3Axis, Nordic 

(оптичний) 
Оптичний ЕКГ 

PixArt-

PAH8001EI 

(оптичний) 

Ємність акуму-

лятора 
80мАч 157мАч Не зазначено 60 мАч 

Час автономної 

роботи 
3-5 днів 120 годин 144 години 7 днів 

Підтримка опе-

раційних систем 

iOS, Android 

+/+ +/+ +/+ +/+ 

Приблизна ціна 38$ 39$ 250$ 20$ 

Як бачимо, в основі їх роботи лежать тензометричні або оптичні давачі. 

Найбільш розповсюдженим є пристрої з використанням оптичних давачів 

для вимірювання АТ. Їх недоліком оптичних давачів є висока чутливість до 

шуму, коли нетісний контакт між давачем і шкірою призводить до забруд-

нення та/або насичення оптичного давача.  

Елементи тензометричних датчиків базуються на принципі зміни елек-

тричного опору при деформації тензорезисторів. Такі перетворювачі явля-

ють собою мембрану з монокристалічного кремнію з дифузійними п’єзоре-

зисторами, підключеними в міст Уінстона. Резистори розміщують на мем-

брані таким чином, щоб повздовжні і поперечні коефіцієнти тензочутливо-

сті були різних знаків, тоді і зміни опорів резисторів будуть протилежними. 

Основною перевагою цих датчиків є висока характеристика стабільності та 

стійкість до впливу ударних і знакозмінних навантажень. Зазвичай тензоме-

тричні давачі використовуються в якості давачів пульсу, а не АТ. Як напри-

клад неінвазивний давач пульсу розроблений та запатентований [3] компа-

нією Microsoft. Він повинен був замінити звичайний оптичний датчик, який 

використовується в фітнес-браслетах типу Fitbit, Microsoft Band і "розум-

них" годиннику Apple Watch. 

Конструкція цього давача показана на рис. 1. Гнучка кришка 7, налаш-

тована на взаємодію з артерією користувача через шкіру. П’єзорезистивний 
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давач, виконаний у вигляді тонкої мембрани прикріпленої до підложки.  

Конструкцію цього давача можна пе-

реорієнтувати на вимірювання АТ. 

Для цього всередину пропонується 

встановити п’єзоелектрик, що ство-

рюватиме надлишковий тиск на арте-

рію, а за допомогою п’єзорезистив-

ного давача можна буде фіксувати 

появу та зникнення пульсацій на сті-

нках артерії. 

Якщо фіксувати фітнес-браслет 

так само як запропоновано в [3], то 

можливо створити принципово нову 

конструкцію неінвазивного вимірю-

вача АТ. При цьому ми втрачаємо у 

точності вимірювань, що в більшості 

випадків не є суттєвим через те, що 

фітнес-браслети використовуються 

для оглядового моніторингу, а не отримання точного результату.  
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Анотація 

Розглянуто і проаналізовано методи вимірювання артеріального тиску та сучасні 

портативні тонометри Запропоновано нову конструкцію зняття даних про артеріальний 

тиск за допомогою п’єзоелектрика та п’єзорезистивного давача. 

Ключові слова: артеріальний тиск, неінвазивні методи, датчик тиску. 

Аннотация 

Рассмотрены и проанализированы методы измерения артериального давления и  со-

временные портативные тонометры. Предложена новая конструкция для снятия данных 

про артериальное давление с помощью пьезоелектрика и пьезорезистивного датчику. 

Ключевые слова: артериальное давление, неинвазивные методы измерения, дат-

чик давления 

Abstract  

The methods of blood pressure measurement and modern portable tonometers are consid-

ered and analyzed. The new design for removal blood pressure data using piezoelectricand 

piezoresistive sensor is proposed 

Key words: blood pressure, non-invasive methods for measuring pressure sensor 

 

Рисунок 1. Датчик тиску з гнучкою 

кришкою: 1 — підложка, 2 — поглина-

юча площина, 3 — датчик тиску, 4 — 

шар гелю, 5 — твердий провідник, 6 — 

струмопровідне середовище, 7 — гну-

чка м’яка частина призначена для ко-

ристувача. 

http://www.medlinks.ru/article.php?sid=8178
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Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація. 

 

Принципи побудови, аналіз та синтез радіотехнічних пристроїв, систем, 

програмно-апаратних комплексів; використання радіотехнічних пристроїв 

та систем для розв'язання задач зв'язку, управління, виявлення та ідентифі-

кації об'єктів тощо. 

 

Керівник секції: к.т.н., проф. Правда В. І. 

Секретар секції: Кожухар П. В. 
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ВИХРОСТРУМОВИЙ МЕТАЛОШУКАЧ ІЗ СПЕКТРАЛЬНОЮ 

ОБРОБКОЮ СИГНАЛУ 

Абрамович А. О., аспірант, Мрачковський О. Д. , к. т. н. доцент,  

Піддубний В. О. , к. т. н. доцент. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

В сучасній техніці задача виявлення різноманітних металевих предме-

тів в фізичних середовищах (повітрі, ґрунті та інше) здійснюється за допо-

могою металошукачів. Найбільш затребуваними та розповсюдженими серед 

них є металошукачі вихрострумового типу “Дуже низька частота детекту-

вання” (Very Low Frequency (VLF) detectors) [1–3], які вирішують задачу ди-

хотомічного розрізнення металів, розбиття їх множини на дві підмножини: 

чорних чи кольорових. 

Структурна схема лабораторного макету вихрострумового металошу-

кача, що розроблюється, приведена на рис.1. Вона відрізняється від типової 

наявністю мікроконтролерного (МК) блоку та алгоритмом його роботи. 

 
Рисунок 1. Структурна схема імпульсного вихрострумового металошукача:  

1 — передавальна антена, 2 — імпульсний генератор низькочастотного сигналу,  

3 — мікроконтролерний блок, 4 — приймальна антена, 5 — блок підсилення сигналу 

ВСП, 6 — блок індикації (ноутбук), 7 — генератор тактових імпульсів 

Металошукач складається з вихрострумового перетворювача (ВСП), в 

який входять дві антени (передавальна 1 та приймальна 4), імпульсного ге-

нератора низькочастотного сигналу 2, блоку підсилення та обробки сигналу 

ВСП 5, генератора тактових імпульсів 7, МК блоку обробки 3 та індикатор-

ного пристрою 6. 

Генератор низькочастотного сигналу 2 формує імпульсні електромагні-

тні сигнали, які випромінюються передавальною антеною 1 в досліджуване 

середовище. За рахунок електромагнітної індукції на поверхні металевого 

об’єкта, який знаходиться під передавальною антеною, виникають струми 
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Фуко, що спотворюють первинне електромагнітне поле. Зміни в полі реєст-

руються приймальною антеною 4 та підсилюються в блоці 5. Після підси-

лення сигнал поступає до МК блоку 3, побудованого на двох мікроконтро-

лерах AVR Atmega32. Перший з них керує роботою вихрострумового блоку, 

другий забезпечує перетворення виміряних даних в необхідний формат зру-

чний для їх порівняння з еталонними (нормуються за амплітудою та трива-

лістю) та для їх подальшої передачі на індикаторний пристрій 6 (ноутбук HP 

4540s), на якому розробленою нами програмою проводиться розрахунок 

спектра, отриманого приймальною антеною сигналу. Синхронізацію роботи 

вузлів металошукача забезпечує генератор тактових імпульсів 7. 

Для роботи лабораторного макету металошукача необхідно було ство-

рити базу еталонів металу. Для цього досліджувалися три зразки металів, 

один з яких чорний (сталь) та два кольорових (мідь і алюміній). Зразки мали 

розмір менший діаметра приймальної антени та однаковий об’єм. Їх розміри 

― діаметр 25 мм, товщина 3 мм. Амплітудні спектри цих зразків, розрахо-

вані комп’ютерною програмою, і стали базовими. Для коректного порів-

няння спектрів сигналів між собою, сигнали, які прийняті від антени, масш-

табувалися до однакової тривалості, за еталон якої прийнято тривалість си-

гналу від першого дослідного зразка при калібруванні пристрою. Результати 

вимірювань усереднювалися за 100 проходженнями (вірогідність отри-

мання достовірного результату 0,95). 

Аналіз спектральних щільностей показав, що для різних металів вона 

різна. Зразки порівнювалися за спектральною щільністю сигналу та частот-

ним діапазоном, в якому розміщений спектр сигналу. Частотна область за 

рівнем −40 дБ, в якій розміщений спектр чорного металу (сталь), лежить у 

межах 120…270,4 Гц, частотна область, в якій розміщені спектри кольоро-

вих металів: 64,5…276,2 Гц — для міді і 63,7…264,4 Гц — для алюмінію. 

Площі під огинаючого спектру для сталі — 4224 дБ·Гц, для алюмінію — 

5854 дБ·Гц, для міді — 5811 дБ·Гц. Ці спектральні щільності та частотний 

діапазон і стали базовими для дихотомічного розрізнення металів. При ви-

користанні цієї бази зразків лабораторний макет вихрострумового метало-

шукача може розрізняти тип металу, з якого виготовлені металеві зразки.

 В процесі роботи було також встановлено, що можливо на відміну від 

відомих металошукачів ідентифікувати два метали (чорний та кольоровий), 

які знаходяться в безпосередній близькості один від одного (на відстані ме-

ншій половини діаметра приймальної антени), та створити базу образів ме-

талевих предметів, яка записується в пам’ять мікропроцесора, який порів-

нює сигнал від виявленого невідомого металевого предмета із створеними 

образами із бази даних. Якщо новий сигнал повністю не співпадає із запи-

саними в базі даних образами, то мікропроцесор вкаже на скільки відсотків 

виявлений металевий предмет схожий з найближчим еталонним образом. 

Інформативна частина спектра лежить в діапазоні частот 130…418 Гц. 
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Такий підхід дозволяє покращити швидкість та ефективність прове-

дення робіт з пошуку металевих предметів в тому числі і небезпечних, таких 

як міни, адже дозволяє вказувати ймовірність попадання захованого невідо-

мого предмета до групи із накопичених в базі даних та ігнорувати сигнал 

від різного зайвого сміття, такого як консервні бляшанки, фольга, корки від 

пляшок, цвяхи, шурупи та інше. 
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Анотація 

Запропонована структурна схема вихрострумового імпульсного мета-

лошукача зі спектральним методом обробки сигналу. Обгрунтовоно вико-

ристання спектрального методу обробки сигналу для розрізнення металів. 

Наведені результати експериментальний досліджень лабораторного макету 

металошукача, які підтверджують можливість використання спектрального 

аналізу для розрізнення маталів та створення бази даних еталонів та образів. 

Ключові слова: Дихотомія, вихрострумовий металошукач, розріз-

нення металів. 

Аннотация 

Предложена структурная схема вихретокового импульсного металло-

искателя со спектральным методом обработки сигнала. Обосновано исполь-

зование спектрального метода обработки сигнала для различения металлов. 

Приводятся результаты экспериментальных исследований, которые подтве-

рждают возможность использования спектрального анализа для распознава-

ния и создания базы данных эталонов и образов. 

Ключевые слова: Дихотомия, вихретоковый металлоискатель, распоз-

навание металлов. 

Abstract 

Block diagram of pulsed eddy current metal detector with spectral signal 

processing method proposed. Explained the use of spectral signal processing 

method for distinguishing metals. The results of experimental research laboratory 

model metal detector, which confirm the use spectral analysis to distinguish the 

metals and create a database of images and standards. 

Keywords: Dichotomy, eddy current metal detector, metal distinction. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

С ПОМОЩЬЮ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ СИГНАЛОВ 

Абрамович А. О., аспирант, Каширский И. С., к. т. н. доцент,  

Мрачковский О. Д. , к. т. н. доцент. 
КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина 

Проблема поиска скрытых металлических объектов, в том числе в гру-

нте, остается актуальной. В настоящее время изготавливаются устройства 

различного класса — магнитометры, металлоискатели, георадары и т.п. 

В предлагаемой работе для различения цветных и черных металлов ис-

пользуется метод анализа временного сигнала, который с помощью програ-

ммного обеспечения преобразуется в цифровую и графическую формы. Та-

кой подход позволяет создавать базу эталонов металлов и в экспериментах 

накапливать образцы. Принадлежность объекта к определенному классу 

устанавливается при сравнении временного сигнала исследуемого образца 

с эталонными сигналами базы. 

На рис. 1 показаны временные сигналы, полученные при сканировании 

радаром цветного и черного металлов. 

 
Рисунок 1. Временные сигналы от меди сверху и стали снизу. 

Временные сигналы разных образцов имеют различную форму и разное 

количество экстремумов. В этих сигналах надо выделить характерные свой-

ства, которые можно объективно сравнивать. Для сравнения наилучшей бу-

дет аналогия со спектрометром, выделяющим спектральные линии различ-

ных металлов. В данной задаче спектральные линии должны быть заменены 
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характерными линиями, определяющими положение нулей и экстремумов 

сигнала. Тогда временной сигнал преобразуется в другую форму, удобную 

для сравнения (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Характерные линии преобразованных временных сигналов: столбцами ми-

нимумы-максимумы, точками нули (сверху сталь, снизу медь). 

Преобразование должно удовлетворять следующим критериям: 

1. Реальное время работы. 

Быстродействие техники и выполнение программы должно согла-

совываться с физической работой оператора и  не создавать задержек.  

2. Высокая надежность программного обеспечения. 

Допускаются сбои в работе техники, но в работе программы исклю-

чаются аварийные остановки, перезагрузка, зацикливание и неоднозначные 

ответы.  

3. Соответствие классу прибора. 

Технические устройства, реализующие работу программы, должны ук-

ладываться в размеры и вес прибора. 

4. Учет влияния ошибок измерений и разброса геометрических раз-

меров и форм измеряемых образцов. 

Для преобразования временного сигнала выбор остановлен на исполь-

зовании кусочно-полиномиальной аппроксимации [1]. Степень полинома 

аппроксимации подбирается в зависимости от сложности сигнала и точно-

сти аппроксимации и определяет количество участков полной аппроксима-

ции временного сигнала. На каждом участке для заданных дискретных 

измерений временного сигнала объекта формируется система несовместных 
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линейных уравнений, для которой численным методом находится оптима-

льное решение. Наиболее сложной частью программного обеспечения явля-

ется установления характерных показателей временного сигнала — коорди-

нат нулей и экстремумов. Сложность задачи заключается в ее плохой обус-

ловленности, вследствие чего невозможно использование стандартных ме-

тодов известных вычислительных сред. Кроме того, стандартные методы 

создают новую проблему — комплексно-сопряженные корни полинома, ко-

торые для вещественного временного сигнала не содержат полезной инфор-

мации и засоряют информационное поле. Задача надежного расчета корней 

полиномов оказывается ключевой и применяется дважды — для найденных 

полиномов участков сигнала и дифференцированных полиномов участков 

при поиске координат экстремумов. Правильное сшивание участков обеспе-

чивает замену временного сигнала образца его графическим образом. 

Эксперименты показывают, что цветные и черные металлы имеют совер-

шенно различные графические образы. Экспериментальные исследования 

образцов металла различной геометрической формы (или группы близко 

расположенных образцов) позволяют ввести в их графические образы ин-

формацию о технологическом разбросе и получить размытые графические 

образы. Эксперименты показывают, что размытые графические образы 

цветных и черных металлов по-прежнему совершенно различны. 

Такой подход создает надежную основу для классификации металлов. 

Перечень источников 

1. Каширский И. С. Рекуррентное дифференциальное исчисление. — К.: Освіта Ук-

раїни, 2013. — 450 с. 

Анотація 

У пропонованій роботі для розрізнення кольорових і дочірніх металів використову-

ється метод аналізу тимчасового сигналу. Такий підхід дозволяє створювати базу етало-

нів металів і в експеримент накопичувати зразки. Для перетворення тимчасового сигналу 

вибір зупинений на використанні кусково-поліноміальної апроксимації. Такий підхід 

створює надійну основу для класифікації металів. 

Ключові слова: Дихотомія, вихрострумовий металошукач, розрізнення металів. 

Аннотация 

В предлагаемой работе для различения цветных и черных металлов используется 

метод анализа временного сигнала. Такой подход позволяет создавать базу эталонов ме-

таллов и в экспериментах накапливать образцы. Для преобразования временного сигнала 

выбор остановлен на использовании кусочно-полиномиальной аппроксимации.  Такой 

подход создает надежную основу для классификации металлов. 

Ключевые слова: Дихотомия, вихретоковый металлоискатель, распознавание ме-

таллов. 

Abstract 

In this paper, to distinguish between ferrous and non-ferrous metals used time signal anal-

ysis. This approach allows you to create a base metal standards and experimental collect sam-

ples. To convert the time signal choice is stopped on the use of piecewise-polynomial approxi-

mation. This approach creates a sound basis for the classification of metals. 

Keywords: Dichotomy, eddy current metal detector, metal distinction. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОСТОРОВОГО УЩІЛЬНЕННЯ ПО 

КРИВИЗНІ ФАЗОВОГО ФРОНТУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ХВИЛІ 

ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО 

РЕСУРСУ ЦИФРОВИХ РАДІОРЕЛЕЙНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ 

Авдєєнко Г. Л., старший викладач 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Сучасні цифрові радіорелейні лінії зв’язку (ЦРРЛЗ) відіграють одну з 

головних ролей в життєдіяльності та розвитку телекомунікацій. Вони приз-

начені для передачі різних видів повідомлень та послуг: телефонії, мульти-

медійних даних (відео, аудіо, дані), доступу до мережі Інтернет тощо. Шви-

дкий розвиток безпроводових систем зв’язку, що спостерігається останні 

два десятиліття, призвів до концентрації на обмежених територіях (напри-

клад, у великих мегаполісах) значної кількості ЦРРЛЗ. На даний час у знач-

ній кількості країн, включаючи й Україну, назріла проблема нестачі радіо-

частотного ресурсу (РЧР), частотна, часова, просторова та поляризаційна 

складова якого при відомих методах обробки сигналів та конфігурації 

ЦРРЛЗ повністю себе вичерпали в діапазоні частот до 40 ГГц. 

Кардинальним вирішенням вказаної проблеми, є освоєння більш висо-

кочастотних діапазонів, зокрема міліметрового та терагерцового діапазонів, 

експериментальні зразки обладнання ЦРРЛЗ для яких вже з’явилися [1] та 

які показують можливість організації передачі потоків інформації зі швид-

костями у декілька Гбіт/с. Проте, необхідно відзначити, що вартість такого 

обладнання на даний час ще дуже висока. Це, в першу чергу, пов’язано зі 

складністю технологічного створення обладнання ЦРРЛЗ терагерцового та 

міліметрового діапазонів. З іншого боку, довжина прольоту таких ЦРРЛЗ на 

даний час через вплив середовища поширення радіохвиль (в першу чергу, 

через значне поглинання в атмосферних газах та опадах) не може переви-

щувати 1–5 км.  

Виходячи з цього, актуальною стає науково-технічна задача пошуку чи 

розробки методів повторного використання РЧР діючих та перспективних 

ЦРРЛЗ, що працюють в діапазоні нижче 40 ГГц та довжина прольоту яких 

може сягати більше 5 км. 

Одним з перспективних методів вирішення вказаної задачі, на думку 

автора роботи, може виступати удосконалений метод просторової обробки 

сигналів на основі фізичного явища кривизни фазового фронту електромаг-

нітної хвилі, що адаптований для використання в ЦРРЛЗ. 

У роботах [2, 3] показана можливість практичного застосування фізич-

ного явища кривизни фазового фронту електромагнітної хвилі (ЕМХ) в різ-

них радіотехнічних системах (в першу чергу радіолокації і акустиці) з ме-

тою вирішення певного кола науково-технічних завдань. Прикладами поді-

бних завдань є процедури корекції вагових коефіцієнтів каналів цифрової 
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фазованої антенної решітки (ЦФАР), обумовленої неідентичністю їх амплі-

тудно-частотних (АЧХ) і фазо-частотних характеристик (ФЧХ) по опор-

ному джерелу радіосигнала, що розташоване в ближній зоні цієї ЦФАР [3] 

або фокусуванні ЦФАР радіолокаційної станції (РЛС) в зону Френеля [2] з 

метою створення в цій зоні електромагнітної хвилі (ЕМХ), амплітудний і 

фазовий розподіл якої ідентичний ЕМХ в дальній зоні (зоні Фраунгофера). 

Такий підхід в свою чергу дозволяє оцінити в лабораторних умовах завадо-

захищеність даної РЛС при придушенні зосереджених джерел завад по біч-

них пелюстках ЦФАР, виключаючи необхідність виносу цих джерел на де-

сятки-сотні кілометрів, а лише розташовуючи їх в зоні Френеля ЦФАР РЛС. 

В роботі [4] дано теоретичний аналіз використання кривизни фазового 

фронту ЕМХ джерела радіовипромінювання для вирішення задачі просто-

рової селекції за допомогою трьохелементної розрідженої антенної решітки 

(РАР) корисного радіосигналу на фоні радіосигналу від джерела завад за 

умови знаходження обох джерел на одному пеленгу, але на різних відстанях, 

та при використанні одного й того самого діапазону радіочастот та виду по-

ляризації.  

 
Рисунок 1. Схема, що пояснює ідею просторового ущільнення по кривизні фазового 

фронту для ЦРРЛЗ: А1–АК — антени, ДУС — діаграмоутворююча схема; 

СОРТПрдПрм — схема об’єднання/роз’єднання трактів передачі та прийому, 

ЦРРС — цифрова радіорелейна станція. 

Відповідно до проведенного аналізу джерел [2–4] виникла ідея засто-

сування фізичного явища кривизни фазового фронту ЕМХ для забезпечення 

повторного використання РЧР в ЦРРЛЗ. Суть ідеї полягає в тому, щоб на 

передавальній частині ЦРРЛЗ для сигналу кожного з абонентів, які одноча-

сно використовують одну й ту саму несну радіочастоту, смугу радіочастот 

та поляризацію, сформувати в напрямку приймальної частини ЦРРЛЗ ви-

промінення ЕМХ з різною кривизною фазового фронту, а на приймальній 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 151 

частині ЦРРЛЗ навпаки здійснити взаємне розділення ЕМХ різних абонен-

тів один від одного по кривизні фазового фронту ЕМХ.   

Структурна схема, яка схематично пояснює ідею просторового ущіль-

нення радіосигналів M різних абонентів на ЦРРЛЗ по кривизні фазових фро-

нтів ЕМХ зображена на рис.1. 
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Анотація 

Запропоновано спосіб повторного використання радіочастотного ресу-

рсу цифрової радіорелейної лінії зв'язку, що базується на ідеї просторового 

ущільнення і селекції електромагнітних хвиль різних абонентів по кривизні 

їх фазових фронтів. 

Ключові слова: радіочастотний ресурс, кривизна, фазовий фронт, еле-

ктромагнітна хвиля. 

Аннотация 

Предложен способ повторного использования радиочастотного ресурса 

цифровой радиорелейной линии связи, базирующийся на идее пространст-

венного уплотнения и селекции электромагнитных волн различных абонен-

тов по кривизне их фазовых фронтов. 

Ключевые слова: радиочастотный ресурс, кривизна, фазовый фронт, 

электромагнитная волна. 

Abstract 

A method for re-use of radio frequency resource of digital radio-relay 

communication lines, based on the idea of spatial multiplexing and selection of 

electromagnetic waves of different subscribers in the curvature of the phase 

fronts.  

Keywords: radio frequency resource, curvature, phase front, the 

electromagnetic wave. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТРАКТІВ  

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., ст. викладач; 

Правенький Є. Є., магістрант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Інформаційні тракти (ІТ) є найбільш поширеними складовими сучасних 

радіоелектронних систем. Ідентифікація та аналіз характеристик ІТ та їх 

елементів (датчиків, ліній зв’язку, приймачів інформації) виконується різ-

номанітними методами [1, 2]. В останні роки все більше уваги приділяється 

інформаційному підходу до аналізу пристроїв та систем [3, 4, 5]. Цей підхід 

є актуальним і для інформаційних трактів. 

Виділимо в ІТ дві частини: датчик з лінією зв’язку та приймач інформа-

ції. Нехай С1 — швидкість надходження інформації в приймач, I2 — кіль-

кість інформації, сприйнятої приймачем, B — швидкість втрат інформації. 

Тоді можна записати 

 BC
dt

dI
 1

2 . (1) 

Розглянемо деякі моделі втрат інформації та за нульових початкових 

умов перейдемо від оригіналів до зображення по Лапласу. Якщо B = K1I2, де 

K1 — константа швидкості втрат інформації, то на підставі формули (1) мо-

жна записати 

      pCpIKp *
1

*
21  . (2) 

Таким чином, інформаційна передаточна функція  

  
 

  1
*
1

*
2

1

1

KppC

pI
pL


 .  

Приймаючи до уваги, що dtdIC 22  , dtdIC 11  , знаходимо 

  
1

1
Kp

p
p


 , (3) 

де          * * * *
1 2 1 2 1p I p I p C p C p   . Досить часто інформація надходить 

до людини-оператора [6]. Якщо не враховувати кількість інформації, яка за-

лишається у пам’яті оператора через досить великий час, то закономірність 

збільшення кількості інформації в пам'яті оператора  

 21
2 I

T
C

dt

dI 
 , (4) 

де 
1,1

1CaT  , 1 , a = 2, 3, … 6. 

Приймаючи до уваги, що 
1,1

11 CC  , з рівняння (4) знаходимо 
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I
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dt

dI 2
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Перепишемо рівняння (5) у вигляді 

 dtC
Ia

adI
1

2

2 


  

та проінтегруємо ліву частину від 0 до I2, а праву від 0 до t. Тоді отримаємо 

  
























 



 

t

dttC
a

a
I

0

12 exp1 . (6) 

Рівняння (6) можна записати у наступному вигляді: 

 














 





a

Ia
I 1

2 exp1 . (7) 

Розглянемо тепер частину інформаційного тракту, яка складається з да-

тчика та лінії зв’язку і описується передаточною функцією  pW . Прове-

демо сигнальне випробування, подавши на вхід вплив    tAtx 1 . 

Тоді зображення по Лапласу сигналу на виході     ppAWpY  . Знай-

демо відносну помилку перехідного процесу 

 
 

ст

ст

y

tyy 
 , (8) 

де yст — усталене значення y. Приймемо до уваги, що dtdIC 11   Оскільки 

I = ln N, де N — інформаційна спроможність, то можна записати 

 
Ndt

dN

dt

Nd
C 

ln
1 .  

Для перехідного процесу  21N  [2, 5]. Таким чином, знаходимо  

 
dt

d
C




1 .  

Проінтегрувавши C1dt, можна визначити I1. 

Розглянемо ситуацію, коли  

  
 

1

exp






Tp

pK
pW ,  

де K — коефіцієнт передачі, T — постійна часу, τ — час запізнювання. Тоді 

  
 

 1
exp






Tpp

pKA
pY ,   















 


T

t
KAty exp1 .  

Усталене значення    KAtyy
t




limст . 

Таким чином, на підставі формули (8) маємо   Tt  exp . Отже, 

TC 11  . Кількість інформації 

 





t

T

t

T

dt
I1 .  
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Отримане значення C1 дає можливість визначити I2 на підставі фор-

мули (6), або інформаційні передаточні функції із залежностей (2), (3). Отже 

процедура ідентифікації завершується. 
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Аннотация 

На основе информационного подхода выполнена процедура идентифи-

кации элементов информационных трактов. Установлена зависимость ме-

жду скоростью изменения количества информации и относительной ошиб-

кой переходного процесса в датчике информации. Определена закономер-

ность изменения количества информации в приемнике информации. 

Ключевые слова: информационный тракт, идентификация, перехо-

дной процесс. 

Анотація 

На підставі інформаційного підходу виконана процедура ідентифікації 

елементів інформаційних трактів. Встановлено залежність між швидкістю 

зміни кількості інформації та відносною помилкою перехідного процесу у 

датчику інформації. Визначена закономірність зміни кількості інформації в 

приймачі інформації. 

Ключові слова: інформаційний тракт, ідентифікація, перехідний про-

цес. 

Abstract 

The procedure for the identifying of information paths elements performed 

based on the information made approach. The dependence between the rate of 

change of the information amount and the relative error of the transition process 

in the sensor information is set. The regularity of information amount changes in 

the information receiver is defined. 

Keywords: information tract, identification, transition process. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПИС ПРОЦЕСІВ В РАДІОЕЛЕКТРОННИХ 

АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМАХ 

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Реутська Ю. Ю., ст. викладач 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Складовою частиною майже всіх засобів радіоелектронного облад-

нання є радіоелектронні автоматичні системи (РАС). Характерна ознака 

РАС — перенесення інформації про мету та результат керування за допомо-

гою електромагнітних хвиль [1]. Методи математичного опису РАС, як і ін-

ших систем керування, є досить відомими, а в останні роки все більше уваги 

приділяється інформаційним методам аналізу систем [2, 3, 4]. Доцільність 

переходу до інформаційного опису зумовлена тим, що традиційний підхід 

залишає прихованою змістовну складову керування [5, 6, 7]. Отже, стає зро-

зумілим застосування аналізу методом аналогій з електричними колами або 

частотно-квантових спроможностей (ЧКС) [3, 4]. Обмежені можливості та-

ких методів зумовлені тим, що тлумачення опору (часу запізнювання), єм-

ності (пам’яті) та індуктивності (ригідності) необхідно пов’язувати з реаль-

ними характеристиками РАС [3]. Застосування ЧКС передбачає аналіз 

тільки перехідних або амплітудно-частотних характеристик РАС і не дає мо-

жливості простежити динаміку РАС з інформаційної точки зору [4]. Таким 

чином, задача інформаційного опису процесів в РАС залишається актуаль-

ною як в теоретичному, так і практичному сенсі. 

Для розв’язання поставленої задачі приймемо до уваги, що кількість ін-

формації I, що надходить в РАС, визначається як I = ln N, де I = I(t), 

N = N(t) — інформаційна спроможність. Таким чином, 

 
dt

Nd

dt

dI ln
 . (1) 

Якщо γ — відносна помилка РАС,  aN 1 , де коефіцієнт a залежить 

від характеристик сигналу та абсолютної помилки [6]. Введемо у розгляд 

позначення dtdICn  , dtd . Тоді на підставі формули (1) можна запи-

сати 

 






nC . (2) 

Розглянемо ситуацію, коли передаточна функція моделі заміщення 

РАС    1 TpKp , де K — коефіцієнт передачі, T — постійна часу. Від-

носна помилка від перехідного процесу  Tt exp  [4]. На підставі фор-

мули (2) визначаємо TCn 1 . 

Розглянемо систему автоматичного слідкування за частотою (АСЧ) [8]. 

Передаточна функція розімкненої системи 
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11

1




pT

K
pW , (3) 

де T1 — постійна часу фільтра нижніх частот. Оскільки передаточна функція 

замкненої системи 

  
 
 pW

pW
p




1
, (4) 

то на підставі формул (3, 4) визначаємо    1 TpKp , де  111  KTT , 

 111  KKK . Таким чином,   11 1 TKCn  . 

Розглянемо систему автоматичного слідкування за дальністю (АСД). В 

багатьох випадках запізнювання інформації на один період повторення ім-

пульсів можна не враховувати [8]. Тоді передаточна функція розімкненої 

системи   pTKpW n2 , де Tn — інтервал часу між зондувальними імпуль-

сами передавача радіолокаційної станції. На підставі формули (4) знахо-

димо 

    11  Tpp ,  

де 2nT T K . Отже, 2n nC K T . 

Розглянемо для РАС модель заміщення першого типу другого порядку 

[9, 10]: 

  
 2

2
1


Tp

K
p .  

Для такої моделі 
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t

T

t
exp1 . (5) 

На підставі формул (2), (5) визначаємо 

 












Tt
T

Cn 11

1

2
. 

 

Отримані результати дають можливість перейти від аналізу перехідних 

процесів до інформаційного опису характеристик радіоелектронних автома-

тичних систем. З іншого боку, використання залежності (2) дає можливість 

перейти від використання відносних помилок γ до абсолютних помилок. 

Представляється можливим розглядати не тільки помилки перехідного про-

цесу, але і помилки, що виникають в разі типових впливів на вході РАС. 

Отже, з’являється можливість перейти на новий рівень інформаційного ана-

лізу РАС та доповнити відомі результати [3, 4]. 
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Анотація 

Встановлено залежність між швидкістю зміни кількості інформації та 

відносною помилкою від перехідного процесу в радіоелектронних автома-

тичних системах. Розглянуто типові моделі заміщення систем, системи ав-

томатичного слідкування за частотою та дальністю. Визначені швидкості 

зміни кількості інформації в таких системах. 

Ключові слова: система, інформація, перехідний процес, відносна по-

милка. 

Аннотация 

Установлена зависимость между скоростью изменения количества ин-

формации и относительной ошибкой от переходного процесса в радиоэлек-

тронных автоматических системах. Рассмотрены типовые модели замеще-

ния систем, системы автоматического слежения за частотой и дальностью. 

Определены скорости изменения количества информации в таких системах. 

Ключевые слова: система, информация, переходной процесс, относи-

тельная ошибка. 

Abstract 

The dependence between the information quantity rate and the relative error 

on the transition process in the radio-electronic automatic systems is determined. 

The typical substitution systems models, the automatic tracking frequency and 

range are considered. The rates of information quantity change in these systems 

if defined. 

Keywords: system, information, transition process, relative error. 
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МОДЕЛЬ MIMO У РАДІОМЕРЕЖІ 4G 

Вус О. С., студент; Булашенко А. В., викладач; 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Призначення мереж безпровідного зв’язку полягає в тому, що вони ор-

ганізовуютьпередачу інформаціїчерез радіоканал у заданий час з однієї то-

чки в іншу. В останні роки безпровідні технології розвиваються надзви-

чайно інтенсивно, ставши одним з основних напрямків розвитку телекому-

нікаційної індустрії. 

У сучасних системах зв'язку існує необхідність підвищення пропускної 

здатності, наприклад, в стільникових системах зв’язку, високошвидкісних 

локально-обчислювальних мережах та інше. Пропускна здатність може 

бути збільшена за допомогою розширення смуги частот або підвищення ви-

промінюваної потужності. Тим не менш, використання цих методів має не-

доліки, так як через вимоги біологічного захисту та електромагнітної суміс-

ності підвищення потужності та розширення смуги частот обмежена. Тому, 

якщо в системах зв’язку можливі підвищення випромінюваної потужності 

та розширення смуги частот не забезпечують необхідну швидкість передачі 

даних, то одним із найефективніших способів розв’язання цієї проблеми 

може бути застосування адаптивних антенних решіток зі слабко корельова-

ними антенними елементами. Системи зв’язку, які використовують такі ан-

тени, отримали назву MIMO систем (Multiple Input Multiple Output). Часто 

MIMO застосовується у поєднанні із цифровими технологіями. Перша ци-

фра позначає кількість передавачів, друга — число приймачів. Наприклад, 

MIMO 2 × 2 означає, що є 2 передавача і 2 приймача. До речі сказати, це 

мінімум, необхідний стандартом 802.11n. 

MIMO відповідає роботі ЦАР базової станції з одночасним формуван-

ням променів на прийом та на передачу сигналів із декількома абонентськи-

митерміналами.  

Систему МІМО необхідно сприймати як сукупність передаючих ЦАР, 

що працюють у режимі автономного випромінювання сигналів по кожному 

каналу передачі інформації, та сукупність приймальних ЦАР з сумісною 

(кооперативною) обробкою усіх сигналів на виходах їх приймачів. Для мі-

німізації МІМО-систем можна застосовувати 2-х та 4-х елементні ЦАР, що 

працюють в різних діапазонах. МІМО-системи дозволяють зменшити кіль-

кість помилок при радіообміні даними без заниження швидкості передачі в 

умовах багатьох перевідбивань променю сигналу від перешкод. При цьому, 

багатоелементні антенні пристрої забезпечують: розширення зони покриття 

радіосигналами і згладжування в них мертвих зон; використання декількох 

шляхів поширення сигналу, що підвищує ймовірність роботи по трасам з 

меншими проблемами завмирання, перевідбиття і т.д.; збільшення пропуск-

ної здатності ліній зв’язку за рахунок формування фізично різних каналів 
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(розділених просторово ортогональними кодами, частотами та поляриза-

цією). Саме для розділення сигналів у МІМО-системах використовуються 

просторово-часове, просторово-частотне, просторово-полярізаційне коду-

вання та надмірне розрішення сигналів по напрямку їх приходу до прий-

мача. Найпростіша антена МІМО — це система створена з двох несиметри-

чних вібраторів (монополів), орієнтованих під кутом 45° відносно вертика-

льної вісі. Такий кут поляризації ставить обидва канали у рівні умови, оскі-

льки при горизонтально-вертикальній орієнтації випромінювачів одна із по-

ляризаційних складових отримала б більше затухання при поширенні над 

земною поверхнею. Сигнали, що незалежно випромінені кожним монопо-

лем, поляризовані взаємно ортогональні з достатньо високою взаємною 

розв’язкою по крос-полярізаційній складовій (не менше 20 дБ). Аналогічна 

антена використовується і на прийомній стороні. Такий підхід дозволяє од-

ночасно передавати сигнали на однакових несучих з різними способами мо-

дуляції. Принцип поляризаційного розділу сигналів забезпечує в двічі збі-

льшити пропускну здатність лінії радіозв’язку порівняноіз випадком пооди-

нокого монополя (в ідеальних умовах прямого бачення при ідентичній орі-

єнтації приймальноїта передавальної антен). Систему з подвійною поляри-

зацією можна вважати МІМО-системою. 

Особливого розвитку набули МІМО-системи у мережах безпровідного 

зв’язку. Модель MIMO-каналу множинного доступу для багатьох користу-

вачів наведено на рис. 1. 

 
Рисунок 1. 

Прийнятий сигнал подаємо вектором r 
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xk — це вектор передачі користувача k. 

Матриця Qk має власний розподіл: 




 
Tn

i
kikikiQkQkQkk uuUUQ

1

, 

де  knTkkQk uuuU ,, 21 , Uki — і-й напрямок передачі, 
Q
ki  — розподіл поту-

жності за і-м напрям користувача k. Для передачі в декількох напрямках по-

трібно або векторне кодування, або паралельне опрацювання скалярних ко-

дів. 

Формування променя є результатом скалярного кодування, в якому 
 kiki

Q
kik uuQ , 

при λki = 0, для i ≥ 2 діаграма спрямованості може бути не оптимальна, коли 

передавачі не мають інформації про якість каналу CSI, або оптимальний, 

коло така інформація є в наявності. 
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Анотація 

У статті розглянуто модель МІМО-систем для мереж стандарту 4G для забезпе-

чення збільшення ефективності розподілу потужності, завадозахищеності, збільшення 

трафіку безпровідних мереж. 

Ключові слова: радіомережа, мобільний зв’язок, безпровідні системи. 

Аннотация 

Устатьерассмотрена модель МІМО-систем для сетей стандарта 4G для обеспечения 

увеличения эффективности распределения мощности, помехозащищенности, увеличе-

ние трафика беспроводных систем. 

Ключевые слова: радиосистема, мобильная связь, беспроводные систем. 

Abstract 

The abstracts discussed the model MIMO systems of the 4G standard to provide increased 

efficiency of power distribution, noise immunity, increased traffic wireless systems. 

Keywords: radio system, mobile communications, wireless systems. 
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ВБУДОВАНІ СИСТЕМИ В ПРИСТРОЯХ НВЧ 

Головін В. А., к. т. н., доцент; Романенко Т. В., магістр 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Використання сучасної компонентної бази для побудови пристроїв 

НВЧ практично неможливе без побудови вбудованих систем на основі мік-

роконтролерів (МК). 

Провідні виробники Hittite Microwave, MACOM Technology Solutions, 

G. T. Microwave, Analog Devices пропонують широку номенклатуру пере-

микачів, атенюаторів, фазообертачів, синтезаторів, DDS та інших пристроїв 

з цифровим керування. 

В залежності від кількості біт в словах керування пристроями інтерфейс 

будується в паралельній або послідовній моді, або, при малій довжині керу-

ючого слова, надається два види передачі даних — послідовна і паралельна. 

Вибір необхідного інтерфейсу диктується вимогами до швидкодії та мож-

ливостями побудови паралельних каналів на платах НВЧ пристроїв. 

Для передачі даних широко використовується послідовний інтерфейс 

на основі стандарту SPI з трьохпроводовою шиною. Поширені пристрої з 

однопроводовою шиною 1-Wire та двохпроводовою I2C (TWI) / SMBus. Та-

кож є пристрої, режим роботи яких визначається рівнем постійної напруги 

на керуючих входах. 

Для рішення задач встановлення режиму роботи та таких компонент та 

зміни режиму роботи використовують малі вбудовані системи. Малий клас 

вбудованих систем зазвичай не володіє своєю власною операційною систе-

мою і керуюча програма працює з апаратним забезпеченням безпосередньо. 

В МК поряд з основними компонентами розміщені такі допоміжні вузли, як 

тактовий генератор, таймер, контролер переривань, цифро-аналоговий і ана-

лого-цифровий перетворювачі, порти вводу-виводу. Застосування однокри-

стальних МК дозволяє перенести основні витрати, пов’язані з розробкою 

вбудованих систем керування, з апаратної в програмну область. 

Провідні фірми-виробники, такі як Atmel Corporation, Microchip 

Technology, STMicroelectronics, Texas Instruments, випускають величезну 

номенклатуру МК, що дозволяє підібрати мікроконтролер для оптималь-

ного вирішення задачі. 

Основний клас задач які вирішуються вбудованими системами: 

– вимірювання та калібрування характеристик пристроїв, 

– встановлення та зміна режимів роботи пристроїв, 

– автоматичне підтримання заданих параметрів (системи автоматич-

ного регулювання). 

Встановлення заданого режиму роботи може бути одноразове при вми-

канні пристрою, вибиратись в процесі роботи за допомогою кнопок або від-
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далене керування за допомогою команд. Часто команди віддаленого керу-

вання і дані передаються через коаксіальний кабель, по якому передаються 

необхідні ВЧ сигнали, а також напруга живлення. Наявність RF модулів до-

зволяє побудувати дуплексну систему передачі команд та даних. Для пере-

дачі команд та даних для автономних блоків НВЧ можливо використання 

RF модулів, модулів WiFi, Bluetooth, а також модулів мережі Ethernet . 

Пристрої ВЧ, особливо побудовані на основі діодів [1], мають нелінійні 

характеристики, що вимагає вимірювання, побудови табличних характери-

стик або розрахунку коефіцієнтів функцій апроксимації та збереження цих 

даних в пам’яті. Стенд (рис. 1) надає можливість калібровки як автоматично 

так і в ручному режимі. 

 
Рисунок 1. Структурна схема 

В ручному режимі «Приладовий інтерфейс» відсутній, а керування при-

строєм виконується оператором з допомогою кнопок. Кнопки використову-

ються для зміни Yk : збільшення, зменшення, запис в пам’ять. Yk(p) — це си-

гнал керування, де р може приймати різні значення в залежності від схемної 

та програмної реалізації. (Значення коду на шині керування пристроєм, на 

вході ЦАП, значення лічильника ШИМ). Підпрограма калібрування запус-

кається підчас утримання однієї з кнопок в замкнутому стані при вмиканні 

живлення. 

Для автоматичної калібрування необхідно розробити “Приладовий ін-

терфейс”, окрему плату з МК, програмним забезпеченням, драйверами для 

роботи з різними вимірювальними приладами та протоколом обміну даними 

з МК пристрою. 

Програма, яка реалізує визначення коефіцієнтів калібрування, може 

бути вбудована в МК пристрою або в плату інтерфейсу. 

Попередньо визначають межі зміни Хвих в діапазоні змін Yk(p), точніше 

діапазону перестройки р. В залежності від виду функції Хвих = f(Yk(p)) виби-

рається кількість точок N, в яких проводять вимірювання, та заноситься в 

пам’ять МК таблиця значень Хвих де і = 1, 2, … N. Задача визначення рі в N 

точках формується як задача оптимізації: 
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inX  — показання вимірювального приладу. 

Після рішення задачі, визначений вектор параметрів рі зберігається в 

енергонезалежній пам’яті МК і використовується в командах керування. 

Точність рішення задачі мінімізації залежить від вибраної розрядності 

керуючого параметру р та ЦАП, ШИМ, якщо керування виконується пос-

тійною напругою. Для МК розрядність вибирається в межах 8–16 біт, а зна-

чення 
inX вибирають в діапазоні цілих чисел. При малих значеннях N вико-

нується кусочно-лінійна апроксимація функції   pYfX kвих . 

В залежності від вимог до пристроїв НВЧ вибираються МК та алгори-

тми калібрування характеристик. 
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Анотація 

Розглянуті вбудовані системи НВЧ пристроїв з компонентами, які ма-

ють керування цифровими та аналоговими сигналами. Запропоновано алго-

ритми «ручної» та автоматичної калібровки з розміщенням програм як в МК 

пристрою так і на платі інтерфейсу. 

Ключові слова: вбудовані системи, НВЧ, калібровка. 

Аннотация 

Рассмотрены встроенные системы СВЧ устройств с компонентами, ко-

торые управляются цифровыми и аналоговыми сигналами. Предложены ал-

горитмы «ручной» и автоматической калибровки с размещением программ, 

как в МК устройства так и на плате интерфейса. 

Ключевые слова: встроенные системы, СВЧ, калибровка. 

Abstract 

The considered embedded systems are microwave devices with components 

that is managed digital and analog signals. The algorithms proposed of «hand» 

and automatic calibration with placing of the programs, as in МC of device so on 

the interface board. 

Keywords: embedded systems, microwave, calibration. 
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АНАЛІЗ ПОБУДОВИ 4G РАДІОМЕРЕЖ  

Гордієнко Т. В., студентка; Булашенко А. В., викладач;  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

За останні роки потреби користувачів мобільного зв’язку збільшуються 

великими темпами, швидше ніж розвиток самих систем. Завдяки цьому ро-

зробники змушені до створення нових, більш досконалих технологій, таких 

як 4G мережі. Це є величезний крок вперед у галузі безпровідних радіоме-

реж. Комплексна мережа 4G у порівнянні із 3G мережами, які зараз розгор-

таються в Україні, яка буде здатна забезпечити користувачів доступом до 

мультимедійних та аудіомедійних даних у будь-який час, в будь-якому місці 

планети. 

Розвиток глобальної технології мобільних широкосмугових безпровід-

них 4G радіомереж, інакше відомих як IMT-Advanced, розпочався ще у 2010 

року. Тоді й відбулося узгодження двох основних технологій  “LTE-

Advanced1” і “WirelessMAN-Advanced2”. Також Сектор радіозв’язку МСЕ 

(МСЕ-R) узгодив ряд вимог щодо 4G мереж. А саме, швидкість передачі да-

них 4G мережі до 100 Мбіт/с для абонентів, що рухаються з високими швид-

костями та до 1 Гбіт/с для абонентів з невеликою швидкістю, фіксованих 

абонентів [1]. 

В основі зв’язку 4G лежить передача даних пакетними протоколами, що 

відрізняє її від 3G. В основному використовують протокол IPv4(в майбут-

ньому IPv6). Крім того, в 4G мова передається за допомогою технологій 

VoLTE (англ. Voice over LTE). 

Відповідно для розробників мереж IMT-Advanced висуває вимоги [2]: 

– технологія комутації пакетів за допомогою протоколів IP; 

–  швидкості передачі даних мають бути для користувачів з високою 

мобільністю (від 10–120 км / год) — від 100 Мбіт / с, а для користувачів з 

низькою мобільністю (до 10 км / год) — і від 1 Гбіт / с; 

– смуга частот каналу в середньому 40 МГц; 

– мінімальні значення для пікової спектральної ефективності 

15 біт / с / Гц в низхідному каналі та 6,75 біт / с / Гц у висхідному каналі 

(мається на увазі, що швидкість передачі інформації 1 Гбіт / с в низхідному 

каналі повинна бути можлива при смузі пропускання радіоканалу менше 

67 МГц)  

– спектральна ефективність на сектор в низхідному каналі  

1,1–3 біт / с / Гц / сектор та у висхідному каналі 0,7–2,25 біт / с / Гц / сектор; 

– висока якість мобільних послуг. 

В Україні у майбутньому заплановано впровадження 4G  мережі, тому 

про діапазон частот рано говорити. 
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В Західній Європі виділені такі діапазони частот: 

– 4G FDD Band 1 2100 МГц — 2×60. Orange France. 

– 4G FDD Band 7 2500–2570 МГц, 2620–2690 — 2×75. Orange France, 

SFR, Bouygues Telecom, Free Mobile. 

В США виділні такі діапазони частот [3]: 

– B2 ↑1850–1910 МГц ↓1930–1990 МГц — T-Mobile, MetroPCS (General 

Wireless). 

– B4 — AT&T, T-Mobile, MetroPCS. 

– B13 — Verizon. 

– B17 — AT&T. 

– B25, B26 — Sprint. 

Зазначимо декілька причин переваг технологій 4G радіомереж: 

1. Висока ефективність 

Більшість експертів впевнені, що 3G не може забезпечувати гідний до-

ступ користувачам до мультимедійним контенту. Проте 4G включатиме 

надзвичайно високу якість відео, яку можна буде порівнювати із  якістю HD 

ТВ. Швидкість безпровідного завантаження буде досягатись 100 Мбіт, а це 

в 50 разів за швидкість 3G мереж [4]. 

2. Простий роумінг та функціональна сумісність 

Радіомережі 4G забезпечують повноцінну  взаємодію різних підмереж, 

чого немає у 3G мережах, завдяки глобальній мобільності. Кожна безпро-

відна мережа відрізняється від іншої швидкістю передачі даних, затримкою 

та швидкість втрат. Тобто, кожна з мереж призначена для певного набору 

послуг, а 4G охоплюватиме безліч різних типів послуг. Дана концепція має 

назву персоналізація [5]. 

3. Конвергентні послуги 

Користувач матиме змогу за допомогою 4G отримувати доступ до ме-

режі одночасно з різних платформ, як із мобільних телефонів, так і з персо-

нальних комп’ютерів та планшетів. Адже, 4G здатне поєднувати підтри-

мання потокових відео, VoIP-телефонії, перегляду веб-сторінок нерухомих 

або рухомих зображень, електронної пошти. 

4. Низька вартість 

Вартість 4G радіомереж набагато дешевше, ніж 3G через декілька ос-

новних причин. Основна полягає в тому, що побудова 4G радіомереж буде 

вже на основі існуючих 3G. Оператору не потрібно буде проводити повне 

переобладнання та інвестувати великі суми коштів. 

5. Більш зручний інтерфейс 

Пристрої 4G мереж будуть більш наочними та інтуїтивно зрозумілими, 

оскільки будуть взаємодіяти із самим середовищем. 

6. Масштабованість 

Мережа 4G з легко вирішує задачу оброблення великої кількості кори-

стувачів, адже, серединний шар IP легко масштабується. А у мережах 3G це 

викликає складність. 
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Зазначимо проблеми, що можуть виникнути під час переходу до радіо-

мереж 4G [6]: 

– вибір безпровідних систем — не кожна система здатна поширювати 

безпровідні технології 4G мереж для високоякісного обслуговування кори-

стувачів; 

– безпека — неоднорідність безпровідних мереж ускладнює безпеку 

користувачів; 

– тарифікація — складність білінгу клієнтів; 

– GPS фальсифікації — заміна GPS сигналів шахраями може призвести 

до глобальних проблем державного рівня; 

– шифрування даних — 4G вимагає користування зашифрованих да-

них. 
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Анотація 

У статті запропоновано та розглянуто переваги технологій 4G в радіомережах, осо-

бливості їх побудови. Показані переваги та недоліки їх використання та впровадження. 

Ключові слова: радіомережа, мобільний зв’язок, безпровідні системи. 

Аннотация 

В статье предложено и рассмотрены преимущества технологий 4G в радиосисте-

мах, особенности их построения. Показаны преимущества и недостатки их использова-

ния и внедрения. 

Ключевые слова: радиосистема, мобильная связь, беспроводные систем. 

Abstract 

It’s discussed the advantages of 4G technologies in radio system, features of their 

construction. The advantages and disadvantages of their use and implementation are shown. 

Keywords: radio system, mobile communications, wireless systems. 
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РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ БЕЗПІЛОТНОГО 

ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ ТИПУ МИЛЬТИРОТОР 

Деружко Б. М.; Правда В. І., к. т. н., проф. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Для невеликих безпілотних літальних апаратів (БПЛА) (до 5кг) здійс-

нення безпосереднього керування та отримання телеметричних даних доці-

льно забезпечувати одним каналом зв’язку, це в свою чергу ефективно з то-

чки зору використання радіочастотного спектру. В БПЛА даного типу вико-

ристовуються безколекторні трьохфазні двигуни, з драйверами, при роботі 

яких відбувається випромінювання, яке має характер білого шуму, що ство-

рює завади для роботи каналу зв’язку. 

Найбільш поширений протокол за допомогою якого відбувається обмін 

даними між ЛА (літальним апаратом) і наземною станцією керування є 

MAVLink, існує багато моделей модемів, що підтримують цей протокол, в 

різних цінових категоріях і в залежності від характеристик. Для побудови 

бюджетного апарату з максимальними значеннями дальності та заданими 

параметрами якості зв’язку застосуємо модем-трансівер 3DR Radio на базі 

радіо модуля HM-TRP з радіо-мікроконтролером SiLabs Si1000. 

Основною перевагою даного мікроконтролера є те, що він в собі має 

апаратні засоби для передачі та прийому радіосигналів і обробки цифрової 

інформації, це дозволяє підвищити надійність, зменшити габарити та вагу, 

що відіграє важливу роль при роботі ЛА. Вбудований інтерфейс розробника 

дозволяє не використовуючи ресурси мікроконтролера проводити налаго-

дження по встановленій програмі з можливістю перевіряти модифікацію 

пам’яті і регістрів, запускати і зупиняти команди. Всі аналогові і цифрові 

блоки повністю працездатні при налагодженні.  

Характеристики каналу, що розробляється: 

– тип модуляції: частотна маніпуляція (FSK), 

– діапазон частот: 895–935 МГц, 

– максимальна потужність: 100 мВт, 

– мінімальна чутливість: −121 дБм, 

– максимальна швидкість передачі даних: 250 кБіт/с. 

Оцінимо дальність зв’язку: 

Вирахуємо необхідне співвідношення с/ш для роботи модему з заданою 

якістю зв’язку: 

 ш1
0

E R
SNR

N B
  , 

де  R = 40 кбіт/с — швидкість передачі даних, 

B = 40 кГц — ширина смуги пропускання каналу, 
210ep  — задана імовірність помилки. 
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 SNRш1 = 8,9 дБ. 

Загальний шум, створений силовою частиною ЛА та шум при роботі 

приймача: 

 SNR = SNRш1 + SNRш2 = 8,9 дБ + 20 дБ = 28,9 дБ, 

де  SNRш2 — шум при роботі ЛА. 

Використаємо для розрахунку бюджету каналу зв’язку значення, які 

взяті з реальної моделі при заданих параметрах якості зв’язку: 

– вихідна потужність передавача: 20 дБм, 

– втрати в фідері: −1,5 дБ, 

– підсилення антени НСК: 5 дБі, 

– підсилення бортової антени: 2 дБі, 

– втрати в фідері на борту: −1,5 дБ, 

– чутливість приймача: −108 дБм, 

– бюджет каналу зв’язку: 132 дБ. 

Потужність сигналу на вході приймача повинна бути не нижче рівня 

потужності шуму, тому з цих міркувань значення втрат у вільному просторі 

буде становити різницю значення отриманого з бюджету каналу зв’язку та 

значення співвідношення с/ш на вході приймача: 

 K = 132 дБ − 28,9 дБ = 103,1 дБ, 

де  K — втрати у вільному просторі. 

Отримане значення дає нам поняття про дальність зв’язку: 

 
1010

4

K

c
D

f


 , 

 F = 915 МГц, 

 D = 3730 м. 

Даний мікропроцесор дозволяє використовувати дві рознесені антени, 

що дає виграш в ефективності каналу зв’язку, передача відбувається на ту 

антенну, де рівень сигналу більший.  

Проведемо розрахунок енергетичного виграшу при рознесеному прий-

манні: 

  2
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Співвідношення с/ш при прийомі на одну антену з заданою ймовірні-

стю помилки: 
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Співвідношення с/ш при прийомі на дві антени з заданою ймовірністю 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 169 

помилки: 
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Енергетичний виграш при рознесеному прийманні: 

 Kv = 2
2

2
1 qq  = 19,9 дБ – 11 дБ = 8,9 дБ. 

Отримане значення виграшу перерахуємо для системи, щоб отримати 

нове значення дальності зв’язку: 

 K2 = K + Kv = 103,1 дБ + 8,9 дБ = 112 дБ, D2 = 10392 м. 

Розрахунки і характеристики приведені вище показують, що застосу-

вання дешевих пристроїв і способів реалізації прийому дозволяють вирішу-

вати складні задачі з  заданими вимогами. 
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Анотація 

На прикладі реальної моделі виконано розрахунок дальності каналу зв’язку і управ-

ління літальним апаратом, показана можливість застосування дешевих пристроїв для ви-

рішення складних технічних задач, запропоновано протокол обміну даними, вибрано ра-

діомодуль. 

Ключові слова: канал зв’язку, керування. 

Аннотация 

На примере реальной модели выполнен расчет дальности канала связи и управле-

ния летательным аппаратом, показана возможность применения дешевых устройств для 

решения сложных технических задач, предложено протокол обмена данными, выбрано 

радиомодуль. 

Ключевые слова: канал связи, управления. 

Abstract 

For example a real model calculated range of communication and control of the aircraft, 

the possibility of the use of the cheap devices to solve complex technical problems, suggested 

communication protocol and radio. 

Keywords: communications channel, control. 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОТОКОЛА СЛУЧАЙНОГО МНОЖЕСТВЕННОГО 

ДОСТУПА С КОНТРОЛЕМ НЕСУЩЕЙ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 

КОНФЛИКТОВ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Ерохин В. Ф., д. т. н., профессор; Полякова А. С. 

ИССЗИ КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина 

Протоколы множественного доступа с контролем несущей (МДКН) по-

лучили широкое распространение в пакетных сетях [1, 2]. Они относительно 

просты и достаточно эффективны. Корреляционный метод разделения кон-

фликтующих заявок [3], передаваемых узкополосными сигналами, позво-

ляет осуществить прием в лучшем случае одной из столкнувшихся заявок. 

К тому же неизбежной платой за возможность корреляционного разделения 

является необходимость разбиения всех пользователей не менее чем, на 2 

группы, характеризуемые существенным различием между ними по мощно-

сти [2, 3]. Как оптимальные по некоторым критериям [3–5], так и линейные 

и всевозможные подоптимальные [4] алгоритмы приема взаимно мешаю-

щих цифровых сигналов [4] требуют дополнения корреляционного прием-

ника блоками разделения-компенсации, поэтому предложения по их внед-

рению должны основываться на предварительной оценке эффективности та-

кого внедрения. Заметим, что выполненный в [4] анализ энергетических за-

трат, необходимых на реализацию процедур разделения-компенсации, по-

казал их высокую потенциальную энергетическую эффективность по срав-

нению с обычным корреляционным приемом. Выяснилось, что, к примеру, 

для когерентного разделения сигналов с двоичной фазовой модуляцией до-

статочно их энергетического различия на 3–4 дБ. 

Целью настоящей работы является получение ответа на вопрос об уве-

личении обслуженной нагрузки в системе с ненастойчивым синхронным 

протоколом множественного доступа с контролем несущей за счет реализа-

ции процедур полного и частичного разрешения конфликтов на физическом 

уровне некоторой кратности. 

При использовании известного [5] подхода к анализу вышеупомяну-

того протокола показывается, что в любом случае пропускная способность 

синхронного ненастойчивого МДКН условие отрицательного сноса (непе-

регруженности системы множественного доступа) будет иметь вид: 

– при полном разрешении конфликтов (1): 
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где β — длина пустого окна, g(n) — интенсивность входного потока, а 

k ∈ 2, 3, … — кратность разрешения конфликтов на физическом уровне — 

возможность одновременно успешно демодулировать от 1 до k сигналов; 
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– при полном разрешении только тех конфликтов, которые возникают 

между пакетами из разных энергетических групп (т. е. различающихся по 

мощности излучения на некоторую, достаточную [4] для заданного алго-

ритма разделения, величину) (2): 
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(2) 

– при корреляционном разделении, когда успешно передается един-

ственный пакет, и только при столкновениях пакетов, отличающихся между 

собой по мощности на необходимую для такого разделения величину (3): 
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Результаты вычислений, выполненных по формулам (1–3) и, для срав-

нения, по формуле (4.39) из [1, с. 286] приведены на рис. 1–3. 

Пропускная способность системы с ненастойчивым МДКН может быть 

определена традиционным способом — поиском экстремума путем прирав-

нивания нулю первых производных (1–3). 

 

 

 
Рисунок 1. Полное разрешение кон-

фликтов: 1 — при k = 4; 2 — при k = 3;  

3 — при k = 2; 4 — при невозможно-

сти разрешения конфликтов на физи-

ческом уровне (k = 1). 

Рисунок 2. Полное разрешение конфликтов при 

столкновениях пакетов из разных энергетиче-

ских групп: 1 — при k = 4; 2 — при k = 3;  

3 — при k = 2; 4 — при невозможности разреше-

ния конфликтов на физическом уровне (k = 1). 
 

Предварительный анализ полученных соотношений показал, что про-

пускная способность синхронного протокола q-МДКН с увеличением крат-

ности разрешаемых конфликтов существенно возрастает. На увеличение 

пропускной способности также влияет степень разрешения конфликтов 

(полное (рис. 1), полное разрешение при сталкивающихся пакетах из разных 

энергетических групп (рис. 2) и корреляционное (рис. 3)). Например, при 

длине пустого окна β = 0,01 и полном разрешении конфликтов кратности k, 
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подставив в общие соотношение (1) получаем: 

– при k = 2 пропускная способность 

достигает 1,154, что в 1,3 раза больше 

по сравнению с ситуацией, проанали-

зированной в [1], когда конфликты не-

разрешимы; 

– при k = 3 — до 1,557, т. е. в 1,8 раз 

больше; 

– при k = 4 — до 2,1, т. е. в 2,4 раза 

больше. 

Исходя из полученных результа-

тов, можно утверждать, что введение 

процедур разрешения конфликтов на 

физическом уровне оказывается мно-

гообещающим. Это позволит суще-

ственно более эффективно использо-

вать ресурс каналов связи. 
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Анотація 

Розглянуто один з протоколів синхронного множинного доступу з контролем несі-

вної за додаткового припущення про використання процедур розв’язання конфліктів на 

фізичному рівні. Наведені результати аналізу обслуженого навантаження та пропускної 

спроможності. 

Ключові слова: МДКН, пропускна спроможність. 

Аннотация 

Рассмотрен один из протоколов синхронного множественного доступа с контролем 

несущей с дополнительным предположением применения процедуры разрешения кон-

фликтов на физическом уровне. Приведены результаты анализа обслуженной нагрузки и 

пропускной способности.  

Ключевые слова: МДКН, пропускная способность. 

Abstract 

It’s considered one of the protocols of the synchronous multiple access with carrier con-

trol and additional assumption of conflict resolution procedures in the physical layer. The re-

sults of analysis of handled load and bandwidth are mentioned. 

Keywords: CSMA, capacity. 

 
 

Рисунок 3. Корреляционное разделе-

ние конфликтов: 1 — при k = 4;  

2 — при k = 3; 3 — при k = 2; 4 — при 

невозможности разрешения конфлик-

тов на физическом уровне (k = 1). 
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ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ БОКОВИХ ПЕЛЮСТОК СИГНАЛУ З 

ЛІНІЙНОЮ ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ 

Кирієнко С. О., магістрант; Коваль А. В., к. т. н., доцент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

На сьогоднішній день у переважної більшості радіолокаційних станцій 

використовується складний зондуючий сигнал, який визначається базою си-

гналу. 

 B = ΔFτi, (1) 

де ΔF — девіація частоти, τi— тривалість сигналу. 

Складний сигнал дозволяє одночасно досягти оптимального вирішення 

роздільної здатності і ймовірності знаходження за часом та частотою на ві-

дміну від простих. Незважаючи на це, при обробці виникає проблема з ви-

соким рівнем бокових пелюсток. Вплив бокових пелюсток проявляється у 

маскуванні інформаційних піків сигналів. На практиці часто важливо не 

пропустити корисний слабкий радіосигнал від об’єкта з малою ефективною 

поверхнею розсіювання  на фоні завад. 

В наш час розрахована ціла бібліотека сигналів, але найбільш поширені 

сигнали з лінійною частотною модуляцією. Радіоімпульс з лінійною часто-

тною модуляцією описується як: 

  0
2

н0 2cos)(  iFtfUtS  при 0 ≤ t ≤ τi, (2) 

де U0 — амплітуда, fн — початкова частота, φ0 — початкова фаза, ΔF — 

девіація частоти, τi — тривалість сигналу. Максимальний рівень бокових пе-

люсток стиснутого сигналу з лінійною частотною модуляцією складає 

− 13,2 дБ [1]. Зазвичай для зниження рівня бокових пелюсток застосовують 

вагову обробку прийнятого сигналу. 

Найвідоміші вагові функції з літератури (Кайзера-Бесселя, Гауса, 

Дольфа-Чебишева та інші [1, 2]) дозволяють реалізувати придушення боко-

вих пелюсток до рівня − 40 дБ і менше. Кращим з точки зору досягнутого 

рівня бокових пелюсток, забезпечують вагові функції загального типу, які 

визначається як: 

 
2 π

( ) (1 )cos
f

W f k k
F

  


. (3) 

Ця функція представляє собою косинус-квадратний відгук з множни-

ком (1 )k  і розташована на п’єдесталі висоти k , де 1k  . Хеммінгове зва-

жування ( 0,08)k   забезпечує найменший рівень бокових пелюсток (− 42,8 

дБ) для цього класу функцій [1]. 

Однак гранично досяжний рівень бокових пелюсток для кожної з ваго-

вих функцій забезпечується лише при строго прямокутному спектрі сигналу 

з лінійною частотною модуляцією. При малих базах сигналу форма спектра 
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суттєво відрізняється від прямокутної. Тому із зменшенням бази сигналу 

при будь-якій ваговій функції ( )W f  спостерігається значне зростання рівня 

бокових пелюсток стиснутого сигналу. Ступінь зростання рівня бокових пе-

люсток залежить від того, як визначена частотна характеристика ( )H f  при-

строю стиснення у виразі для стиснутого сигналу: 

   1( ) ( ) ( )q t F F S t H f , (4) 

де  ( )F S t  і 
1F 
 — пряме перетворення Фур’є та зворотне перетворення 

Фур’є. 

Розрізняють частотне і часове зважування. 

При частотному: 

  ( ) ( ) ( )H f R f W f , (5) 

при часовому:  

   ( ) ( ) ( )H f F S t w t , (6) 

тут ( )R f  — частотна характеристика оптимального фільтру; ( )W f , 

( ) ( )S t w t  — вагові функції, задані, відносно частотної і часової областях. 

Відгук фільтра стиснення визначається тим, як в (5) задані функції 

( )R f  і ( )W f . На рисунку 1 показано зжатий сигнал з лінійною частотною 

модуляцією при частотній та часовій обробці по Хеммінгу. 

 

 
Рис. 1. Зжатий ЛЧМ сигнал при частотній (а) та часовій (б) обробці по Хеммінгу. 

На рисунку 1 (а) показаний вид стисненого сигналу з лінійною частот-

ною модуляцією, при частотно – ваговій обробці по Хеммінгу з такими па-

раметрами: B = 100, ΔF = 0,4 МГц, τ = 150 мкс. 

Максимальний рівень бокових пелюсток в цьому випадку розрахову-

ється за формулою [3]: 

 
макс ( 19lg 1)A B   дБ при 10 120B  , 

яка забезпечує точність ± 0,5 дБ. При частотному зважуванні сигналу з лі-
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нійною частотною модуляцією (рис. 1, а) рівень бокових пелюсток стано-

вить − 31 дБ. 

При ваговій виборці у часовій області, якщо коефіцієнт передачі філь-

тра стиснення визначено відповідно до (6), то зважений відгук містить парні 

повторення, зміщенні по частоті на ±π / τ . Максимальний рівень бокових 

пелюсток розраховується за формулою [3]: 

 
макс ( 19lg 4)A B   дБ при 10 120B  . 

Для стисненого сигналу c тимчасовим зважуванням характерно майже 

повна відсутність пульсацій при 0,5τt    і незначне їх зростання при інших 

значеннях t  (рис. 1, б).  

При ваговій обробці сигналу з лінійною частотною модуляцією (при В 

= 100) за Хеммінгом рівень бокових пелюсток стиснутого сигналу (рис. 1, 

б) становить − 37,9 дБ. 

При амплітудно-частотній корекції прийнятого сигналу з лінійною ча-

стотною модуляцією втрати щодо сигнал / шум можуть бути зведені до 

− 0,2 дБ, а рівень бокових пелюсток — до − 46,7 дБ, при незначному збіль-

шенні чутливості. 

Перелік посилань 

1. Кук Ч. Радиолокационные сигналы / Кук Ч., Бернфельд М. — М.: 

Сов.радио, 1971. — 568 с. 

2. Рабинер Л., Теория и применение цифровой обработки сигналов: 

Пер. с англ. / Под ред. Ю.Н. Александрова / Рабинер Л., Гоулд Б. — М.: Мир, 

1978. — 848 с. 

3. Свистов В.М. Радиолокационные сигналы и их обработка. — М.: 

Сов.радио, 1977. — 448 с. 

Анотація 

Розглянуто сигнал з лінійною частотною модуляцією. Проведено аналіз методів 

зменшення рівня бокових пелюсток при обробці такого сигналу, отримані численні зна-

чення максимального рівня бокових пелюсток при ваговій обробці в частотній та часовій 

області. 

Ключові слова: рівень бокових пелюсток, сигнал з лінійною частотною модуля-

цією. 

Аннотация 

Рассмотрено сигнал с линейной частотной модуляцией. Проведен анализ методов 

уменьшения уровня боковых лепестков при обработке такого сигнала, получены числен-

ные значения максимального уровня боковых лепестков при весовой обработке в частот-

ной и временной областях. 

Ключевые слова: уровень боковых лепестков, сигнал с линейной частотной моду-

ляцией. 

Abstract 

Considered signal with linear frequency modulation. Analysis of methods to reduce the 

sidelobe level in the processing of such a signal, obtained numerical value of the maximum of 

sidelobe level processing in the frequency and time domains. 

Keywords: sidelobe level, a signal with linear frequency modulation. 
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INTEGRATION OF INTERNET OF THINGS TECHNOLOGIES  

INTO ONBOARD COMPUTERS 

Dyuzhaev L. P., PhD., associate professor, Maksymets D. V., Master student 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine 

Internet of Things (IoT) is a internetworking of physical devices, vehicles, 

buildings, and other items — embedded with electronics, software, sensors, actu-

ators, and network connectivity that enables these objects to collect and exchange 

data [1]. 

IoT branch has various applications: aviation, mass transit, maritime, rail, 

roadways, vehicles and cars. Use IoT technology in cars related to automation the 

collaboration between car and driver. 

One of the applications in car industry is to reduce the time and expense of 

managing vehicle connectivity with Control Center. Prevent data overages and 

ensure predictable billing with automated controls that monitor and manage con-

nectivity throughout vehicle lifecycle [2]. 

As a part of connected devices onboard computer will sent following data to 

Control Center: 

– Vehicle location and speed. From repeated reports you can get direction 

and path; 

– Voltage, oil status; 

– Temperature inside and outside; 

– Climate control settings; 

– Error information. 

For connecting onboard computer to Control Center GSM module should be 

build in into the car onboard system. GSM/GPRS module is used to establish 

communication between a computer and a GSM-GPRS system. Global System 

for Mobile communication (GSM) is an architecture used for mobile communi-

cation in most of the countries. Global Packet Radio Service (GPRS) is an exten-

sion of GSM that enables higher data transmission rate. GSM/GPRS module con-

sists of a GSM/GPRS modem assembled together with power supply circuit and 

communication interfaces (like RS-232, USB, etc) for computer. GSM/GPRS 

MODEM is a class of wireless MODEM devices that are designed for communi-

cation of a computer with the GSM and GPRS network [3]. There are lots of GMS 

modules available in the market now. One of the most widely used is SIMCOM 

SIM7700V, SIM7500SA etc. 

Simcom SIM7700V 

SIM7700V is based on Sequans SQN3223 single-mode LTE category 1 plat-

form. SIM7700V is a complete LTE category 1 module design with very powerful 

processors integrating application core and two MIPS24KEc processors (up to 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 177 

368.64 MHz), allowing customers to benefit from small dimensions and cost-ef-

fective product s solutions. 

It has strong extension capability with rich interfaces including UART, 

USB 2.0 , SPI, PCM and etc. With abundant applications capability like 

IPV4&V6 Multi-PDP/HTTP/HTTPs/DNS/SMS and DTMF, the module provides 

much flexibility and ease of integration for customers’ applications [4]. 

General features [4]: 

– Dual-Band LTE-FDD Category 1 B4/B13; 

– Control Via AT Commands ; 

– Supply voltage range: 3.4 – 4.4 V; 

– Operating temperature: −30 – 60 °С 

– Storage temperature: −40 – 85 °С; 

– Humidity: 10 – 85%; 

– Dimension: 21.35 × 20.25 × 1.48 mm; 

– Weight: 1.5 g; 

– LTE-FDD/Rel-10 Category 1; 

– Packaging  form: 108 PADs  LGA; 

– RoHS compliant & Halogen-free. 

Simcom SIM7500SA 

The SIM7500SA is Multi-Band LTE-FDD/HSPA module solution in a 

LGA type which supports LTE CAT1 up to 10 Mbps for downlink data transfer. It 

has strong extension capability with rich interfaces including UART, USB 2.0, 

I2C, GPIO etc. With abundant application capability like 

TCP/UDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/POP3 and MMS [5].  

General features [5]: 

– FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28; 

– Dual-Band WCDMA/HSDPA/HSPA+  B1/B5; 

– Control Via AT Commands; 

– Supply voltage range: 3.4 – 4.2V; 

– Operation temperature: −40 – 85 °С; 

– Dimension: 24 × 27 × 2.75mm; 

– Weight: 4.0 g. 

 

Both SIM7700V and SIM7500SA support following interfaces: 

– USB2.0; 

– UART; 

– SIM card; 

– I2C; 

– GPIO; 

– ADC; 

– PCM. 

Whether it’s a fleet of city buses, motor coaches, taxis, ambulances, police 
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cars, long-haul delivery trucks, or light commercial vehicles, all this vehicles re-

quire this technology in following applications [6]: 

– Telematics for proactive fleet maintenance and efficient fuel management, 

to keep more vehicles in service; 

– Real-time vehicle monitoring and data transmission for faster response and 

delivery; 

– GPS tracking to provide safety, more efficient navigation, and increased 

productivity; 

– An increasing need for vehicle-to-vehicle (V2V) and vehicle-to-infrastruc-

ture (V2I) communication; 

– Management of drivers and schedules to comply with regulations and pro-

vide greater safety and efficiency. 
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Анотація 

Представлено короткий огляд використання автомобіля як частини си-

стеми Інтернету речей. Розглянуто особливості GSM модулів.  

Ключові слова: Інтернет речей, бортовий комп’ютер. 

Аннотация 

Представлены краткий обзор использования автомобиля как части си-

стемы Интернета вещей. Рассмотрены особенности GSM модулей. 

Ключевые слова: Интернет вещей, бортовой компьютер. 
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A brief review using onboard computer of car in system of Inter of Things. 

GSM modules features are described. 
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БАГАТОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ОБРОБКИ  

РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА FPGA 

Правда В. І.1, к. т. н. проф.; Бичков В. Є.2,  
1КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна  

2НВП «Омега», м. Київ, Україна 

Для детального дослідження сигналу в межах смуги частот, що виділяє 

певний попередній перетворювач частоти може бути використана багатока-

нальна цифрова фільтрація. Це необхідно для випадків цифрової обробки 

сигналів зв’язку для кореляційних алгоритмів пошуку бажаних пакетів ін-

формації, а також для обробки радіолокаційних сигналів відбиття у випадку 

дослідження цілей які рухаються з різними швидкостями [1]. 

Для рішення розпізнавання цілей з різними швидкостями,  відбитий від 

рухомої цілі сигнал можна представити у вигляді: 

         н дпр
cos 2S t A t t f f t     . 

В цій залежності θ(t) — закон маніпуляції фази прийнятого сигналу, фу-

нкція що повільно змінюється у порівнянні з 2πfн(t), А(t) — огинаюча, fд — 

частота Доплера. Особливість даного процесу, при відносному збереженні 

вузькосмуговості, ( 1 нfF , ΔF — ширина спектру сигналу, fн – носійна 

частота) дозволяє в деяких випадках використовувати для його представ-

лення методику огинаючих. Також можливе використання попереднього пе-

ретворювача частоти, що формує на виході комплексний сигнал. Після 

цього над комплексним сигналом можна виконувати вузькосмугову обро-

бку з переналаштуванням частоти у межах прийнятої смуги: 
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Після операції переносу на відео частоту необхідно виконати низькоча-

стотну фільтрацію синфазної та квадратурної складової фільтром з смугою 

не менш ніж ΔF. Якщо, наприклад, θ(t) змінюється за законом бінарної пос-

лідовності символів з переходом значень фаз 0 та π, то вирази (1) та (2), що 

відповідають синфазній та квадратурній складовій можна привести до ви-

гляду: 
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     дsin 2 cos
2

s

A t
S t f t t 


       . 

Загальна структурна схема пристрою обробки наведена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 Загальна структурна схема багатоканальної обробки 

У наведеній вище схемі:  

–  DDC — цифровий перетворювач частоти. В кожному з каналів при-

сутній генератор квадратурних коливань налаштованих на бажану в даному 

каналі частоту. 

–  Ф1 та Ф2 — низькочастотні фільтри з смугою пропускання ΔF.  

–  ФП — формувачі цифрових пакетів синфазного та квадратурного ка-

налів для необхідності передачі даних на подальшу схему обробки.  

Як результат практичної реалізації можливе використання послідовної 

структури  багатоканального фільтру при їх побудові на FPGA. Послідовну 

структуру зображено на рис. 2. В ній використовуються дві області пам’яті: 

пам’ять даних та пам’ять коефіцієнтів [2]. Основним компонентом цієї стру-

ктури є контролер, генератор адреси якого працює за кільцевим методом та 

дозволяє гнучко вибирати необхідні для обчислення цифрові відліки вхід-

ного сигналу та необхідні коефіцієнти імпульсної характеристики фільтру.  

Таке рішення дозволяє побудувати в межах однієї FPGA, бажану кіль-

кість каналів фільтрів, спираючись на задану частоту дискретизації. Але 

саме величина частоти дискретизації, з якою може працювати кожен фільтр 

представленої структури, має пряму залежність від частоти дискретизації 

ADC, швидкості обчислень за допомогою вбудованого блоку DSP [2], та 

зворотну залежність від тривалості імпульсної характеристики фільтру. 
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Рисунок 2 Послідовна структура реалізації фільтру 

Представлену структуру було закладено до побудови системи попере-

дньої оцінки швидкості цілей у мобільному радіолокаційному комплексі, та 

реалізовано на базі FPGA Altera Cyclone V (5CGXFC9E), 1200 швидкісних 

каналів. 
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Анотація 

Розглянуто приклад побудови, та практичної реалізації багатоканальної 

системи визначення швидкості рухомої цілі, що виконано на FPGA Altera-

Cyclone. 

Ключові слова: багатоканальна, Доплер, FPGA. 

Аннотация 

Рассмотрен пример построения и практической реализации многокана-

льной системы определения скорости подвижной цели выполненной на 

FPGA Altera-Cyclone. 

Ключевые слова: многоканальная, Доплер, FPGA. 

Abstract 

An example of construction and implementation of a multichannel detection 

system of moving target on FPGA Altera-Cyclone is described. 

Keywords: multi-channel, Doppler, FPGA. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДАЧІ  

QAM СИГНАЛІВ У СУПУТНИКОВОМУ КАНАЛІ  

З НЕЛІНІЙНИМИ СПОТВОРЕННЯМИ  

Цезарук М. Ф., студент; Калюжний О. Я., д. ф.-м. н., професор. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Транспондери супутникових каналів зв’язку працюють у режимах, що 

забезпечують мінімальне енергоспоживання та максимальну довговічність 

потужних каскадів передавача. Але для таких режимів характерні нелінійні 

спотворення сигналів, які знижують ефективність передачі, що особливо по-

мітно при збільшенні позиційності модуляції. Для зменшення вказаних не-

гативних ефектів застосовується низка методів, один із яких досліджується 

у даній роботі. 

Для вирішення поставленого завдання було обрано традиційну модель 

Салеха (Saleh) [2], в якій вплив нелінійності передавача досягається амплі-

тудним (1) та фазовим (2) перетвореннями.

  a
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Модель використовує чотири параметра: αa і βa для АМ/AM перетво-

рення та αp і βp для АМ/PM перетворення. Значення цих параметрів за Са-

лехом [1] становлять αa = 2,1587, βa = 1,1517, αp = 4,0033 і βp = 9,1040. Нас-

лідком цих нелінійних перетворень є спотворення констеляційної діаграми 

(рис. 1б). Демодуляція такого сигналу пов’язана з дуже значними втратами 

ефективності передачі навіть за відсутності завад у каналі передачі. Усу-

нення даної проблеми можливо досягти шляхом покращення характеристик 

потужного підсилювача, що пов’язано зі значними додатковими матеріаль-

ними затратами, або використанням передспотворення, що в економічному 

аспекті виглядає більш привабливо. 

 
Рисунок 1. Констеляційні діаграми модульованого сигналу після модулятора (а), після 

моделі Салеха (б), після блоку передспотворення (в)  
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В даній роботі досліджується другий зі вказаних шляхів. Для дослі-

дження його ефективності була створена модель супутникового каналу пе-

редачі в обчислювальному середовищі Matlab-Simulink, що представлена на 

рис. 2. 

 
Рисунок 2. Досліджувана модель системи передачі цифрових даних 

Блок передспотворення переставлений функцією MATLAB. Функція 

змінює сигнал після модулятора таким чином (рис. 1в), що після прохо-

дження крізь модель Салеха, на її виході ми отримуємо сигнал з правильною 

решітковою констеляційною діаграмою (рис. 1а). 

Робота блоку можна представити формулами (3) і (4): 
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За допомогою моделі рис. 2 та використанні програмного засобу 

BERTool можна дослідити ефективність передачі, тобто значення бітової 

помилки BER від відношення сигнал/шум на біт (Eb/No), параметрів моделі 

Салеха і блоку передспотворення.  

При відсутності передспотворення передача інформації взагалі не від-

бувається (BER=0,5). Якщо ж використовувати передспотворення, то зна-

чення BER буде таке ж як й при відсутності нелінійних спотворень. Але цей 

результат поки що показує лише те, вирази (3), (4) дійсно зворотні до виразів 

(1), (2). В реальності така оберненість може й не мати місця внаслідок не-

відповідності їх параметрів αa і βa та αp і βp. Однією з головних причин такої 

невідповідності може бути зміна параметрів підсилювачів в наслідок ста-

ріння. Отже, виникає завдання дослідити чутливість методу передспотво-

рення до неузгодженості параметрів моделі з фактичними параметрами під-

силювача. 
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Для вирішення цього 

завдання вводилась неузго-

дженість параметрів виразів 

(1), (2) з параметрами, що 

“закладені” в блок передс-

потворення, тобто, у виразах 

(3), (4). Ступінь неузгодже-

ності була прийнята в межах 

±10 %. Досліджувалось зро-

стання BER від проценту ві-

дхилення для АМ/AM 

(BERa) і AM/PM (BERp) пе-

ретворення (рис. 4). Номіна-

льне значення BER0 було 

прийнято 0,001, якому від-

повідає значення 

EbNo = 18,7 дБ. 

При збільшені відхилення параметрів BER зростає і як наслідок ефек-

тивність передачі падає. Кожне перетворення впливає на результат з різною 

степеню: при неузгодженості лише в амплітудному перетворення BER зро-

стає значно швидше, ніж при  неузгодженості у фазовому перетворенні. 

Аналіз показує, що метод предспотворення є задовільним, якщо межі не-

узгодженості параметрів не перевищують ±5 %. 
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Анотація 

У статті досліджена модель системи передачі QAM сигналів з викорис-

танням методу передспотворення, а також вплив неузгодженості параметрів 

передавача та блоку передспостворення. 

Ключові слова: QAM, нелінійність, передспотворення. 

Аннотация 

В статье исследована модель системы передачи QAM сигналов с испо-

льзованием метода предискажения, а также влияние рассогласования пара-

метров передатчика и блока передспостворення. 

Ключевые слова: QAM, нелинейность, предискажения. 

Abstract 

In article the model of a transmission system of QAM of signals with use of 

a method of predistortion, and also influence of a mismatch of parameters of the 

transmitter and unit передспостворення is probed. 

Keywords: QAM, nonlinearity, predistortions. 

 
Рисунок 4. Вплив відхилення на BER 
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УЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ДАЛЬНОСТИ ДО ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПО 

КРИВИЗНЕ ФРОНТА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ 

Якорнов Е. А., к. т. н., проф.; Цуканов О. Ф., к. т. н, 

Институт телекоммуникационных систем,  

КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина 

В работе [1] предложена методика определения дальности (r) до источ-

ника радиоизлучения (ИРИ) по кривизне фронта электромагнитной волны 

(ЭМВ) с помощью редко применяемого в радиоизмерениях параметра раз-

ности-разности фаз (ΔΔφ), в которой r определяется без учета ошибок изме-

рений фазовых сдвигов между тремя приемными антеннами. Это позволяет 

использовать результаты работы [1] для определения эталонного значения r 

при решении задачи оценки дальности с учетом ошибок измерения ΔΔφ. 

В патенте [2] предложена методика оценки кривизны фазового фронта 

ЭМВ 1 r   , с учетом ошибок измерения ΔΔφ между М приемными ан-

теннами. Оценку кривизны фазового фронта  
 получают полагая, что за-

кон случайных фазовых флюктуаций  n L  гауссовский с нулевым средним 

и используя методику нахождения оценок по максимуму отношения прав-

доподобия [2]. 

Уравнение для оценки значения кривизны 
  получают в предположе-

нии, что изменения фазы ЭМВ в раскрыве линейной антенной решетки (АР) 

описывается полиномом второго порядка: 

     2 2, , ) cos 2 sinY L r k L k L r n L           , (1) 

где k = 2π / λ — волновое число, λ — длина волны, L — ширина раскрыва 

АР, θ — пеленг на ИРИ (предполагается известным). 

Использование модели измерений (1) позволяет записать полученное 

в [3] аналитическое выражение для оценки кривизны фазового фронта 
  r1  в следующем виде: 
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где iii   разность фаз между симметричными относительно цент-

рального элементами АР, 2sin2  kG . 

Данное выражение позволяет минимизировать случайную ошибку 

измерения фазы, но динамическую ошибку (ошибку не соответствия испо-

льзуемой модели и реальными измерением фазы) не уменьшает. Попытка 
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увеличения количества слагаемых в полиноме (1) приведет к необходимо-

сти расчета оценки 
̂  численными итерационными методами что сущест-

венно усложнит практическую реализацию устройства [4]. Поэтому для оце-

нки динамической ошибки при определении 
̂ воспользуемся возможнос-

тями метода имитационного моделирования. 

Для этого зададимся фазовыми сдвигами i  и i , 2,1 Mi  . Далее 

с помощью функции генерации случайных чисел с нормальным законом 

распределения, нулевым математическим ожиданием и заданной среднеква-

дратическим отклонением (СКО) °3  ошибки измерения фазометра 

сформируем входные сигналы, поступающие с приемных антенн в виде 

  Nii
~ . Результаты моделирования представлены на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Зависимость i  от r: 

1 — i  без шума;  

2 — i~  фазовый сдвиг с шумом. 

 
Рисунок 2. Статистическая зависимость 

оценки дальности ir̂  для °45 :  

1 — измеренное значение ri без шума;  

2 — оценка измерения дальности ir̂ . 

Сигналы с выходов приемных антенн относительно центра сумми-

руются в соответствии с выражением  



2

1

2
M

i
iii . Далее оценка даль-

ности ir̂ определяется в соответствии с (2). 

Для определения статистической оценки r̂  используем метод Монте-

Карло с числом реализаций равным 100. Среднеквадратическая ошибка оце-

нки измерения �̂� дальности определяется выражением: 

  
2

1

1
ˆ

1

k

r i i

i

S r r
k 

  

 , (3) 

где k — количество отсчетов, ir̂  — оценка измерения дальности,  

r̂  — эталонное значение дальности.  

На рис. 2 приведены зависимости оценка дальности ir̂  и r̂ . Можно сде-

лать вывод что, с ростом дальности увеличивается величина ошибки оцени-

вания и кроме этого растет динамическая ошибка Δr. Динамическая ошибка 

Δr рассчитывается при нулевых значениях ошибок измерения фазы и в 

диапазоне изменения от пеленга θ. На рис. 3 приведена зависимость Δr от 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 187 

пеленга θ. С ростом θ увеличивается и динамическая ошибка. В работе пред-

ложен алгоритм динамической ошибки учета на основе метода наименьших  

квадратов, это повысит точность 

оценивания в сантиметровом диапа-

зоне волн, в зависимости от вели-

чины θ пеленга на 3–10 метров. 

Полученные результаты могут 

быть использованы при разработке 

аппаратуры многопозиционных сис-

тем и систем разнесенного приема 

для определения местоположения 

ИРИ с высокой точностью. 
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Аннотация 

Предложена методика позволяющая повысить точность оценки дальности источ-

ника ИРИ по кривизне фазового фронта электромагнитной волны на основе  определения  

динамической ошибки. Динамическая ошибка определяется по результатам имитацион-

ного моделирования в дальнейшем и  учитывается при расчете оценки дальности.   

Ключевые слова: оценка дальности, кривизна фазового фронта, динамическая 

ошибка. 

Анотація 

Запропоновано методику яка дозволяє підвищити точність оцінки дальності дже-

рела ІРІ по кривизні фазового фронту електромагнітної хвилі на основі визначення ди-

намічної помилки. Динамічна помилка визначається за результатами імітаційного моде-

лювання в подальшому і враховується при розрахунку оцінки дальності. 

Ключові слова: оцінка дальності, кривизна фазового фронту, динамічна помилка. 

Abstract 

The technique allows to improve the accuracy of estimation of Iran's power range from 

the curvature of the phase front of the electromagnetic wave on the basis of determining the 

dynamic error. The dynamic error is determined by the results of simulation in the future and 

taken into account when calculating the distance estimation. 

Keywords: evaluation of the range, the curvature of the phase front, the dynamic error. 

 
Рисунок 3. Зависимость Δr от θ. 
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USER LOCALIZATION IN THE INTERNET OF THINGS SYSTEM 

Dyuzhaev L. P., PhD., associate professor, Sharai A. V., Master student 

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine 

Internet of Things technology for today is quite popular in the world and in 

Ukraine in particular. Internet of Things is a unified network of physical objects 

that are equipped with technology to communicate with each other and the envi-

ronment. 

One of the directions of this technology is the navigation of people indoors 

(such as shopping centers, airports, train stations, museums). Since the GPS in 

this case is available, beacon technology is widely used. 

Beacons - are small sensors equipped with Bluetooth Low Energy technol-

ogy (the BLE), which transmit a signal to the mobile device when approaching it 

at a certain distance (for example, within a radius of five meters) [1].  

Beacons help guide navigators to their destinations. Types of navigational 

beacons include radar reflectors, radio beacons, sonic and visual signals. Visual 

beacons range from small, single-pile structures to large lighthouses or light sta-

tions and can be located on land or on water. Lighted beacons are called lights; 

unlighted beacons are called day beacons. 

In contrast to the more expensive GPS, “Beacon” consume less energy. Also, 

the “Beacon” are designed to work in all weather conditions, without the need to 

connect to Wi-Fi. Beacon disadvantage is that the beacon transmission has a small 

radius, in addition to the walls, and even humans can interfere with the signal, 

reducing or completely inhibiting it. As well as the duplication of the signal. 

A novelty on the market has so called DecaWave technology. 

DecaWave's DW1000 is the world's first single chip UWB (Ultra WideBand) 

transceiver, enabling you to develop cost effective RTLS (Real Time Locating 

System) solutions with precise indoor and outdoor positioning to within 10 cm. 

Based on IEEE802.15.4-2011, the DW1000 is also aiming at Internet of Things 

applications thanks to up to 6.8 Mbps communication capability. 

DecaWave ScenSor 

ScenSor is a family of semiconductor radio communications products. First 

product DW1000 is a complete, single chip CMOS Ultra-Wideband IC based on 

the IEEE 802.15.4-2011 standard, which can enable tagged objects to be located 

both indoors and out to within 10 cm. 

The resulting chip has a very wide range of applications for both Real Time 

Location Systems (RTLS) and Ultra Low Power Wireless Transceivers, includ-

ing manufacturing, ePOS and retail, building automation, automotive, healthcare, 

lighting, security, transport, inventory, supply chain management and other indus-

tries. 
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Technology 

DecaWave’s DW1000 chip, is a complete single-chip CMOS Ultra-Wide-

band IC based on the IEEE802.15.4-2011 standard. DW1000 is the first in the 

DecaWave ScenSor family of parts, operates at data rates of 110 kbps, 850 kbps 

and 6.8 Mbps, and can locate tagged objects both indoors & outdoors to within 10 

cm [2]. 

DecaWave has developed a genuinely disruptive IR-UWB technology, 

which addresses the next frontier of wireless technology: precise indoor location 

and communication. Not only that, it has done so in a standardized format, on a 

tiny chip, with small power consumption. This makes it functionally and econom-

ically viable to deploy – whether indoors, outdoors, in volume, or in remote or 

difficult-to-access locations. 

Because DW1000 allows both accurate measurement of time and data com-

munications to occur simultaneously it can be utilized for a wide variety of appli-

cations by developers of Real Time Location and Indoor Positioning Systems, 

Location based Services, Internet of Things and Wireless Sensor Networks. 

The DW1000 IC provides a new approach to Real Time Location and Indoor 

Positioning Systems, Location Based Services, Wireless Sensor Networks and the 

Internet of Things by providing accurate location awareness and communication. 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association 

(IEEE-SA) is a leading developer of global industry standards in a broad-range of 

industries, including: Power and Energy, Biomedical and Healthcare, Information 

Technology, Telecommunications, Transportation, Nanotechnology and Infor-

mation Assurance. 

IEEE802 refers to a family of IEEE standards dealing with local and metro-

politan area networks including the IEEE802.11 standard with which most of us 

are familiar under its more common name Wi-Fi. The IEEE802.15.4 standard was 

designed to deal with relatively short range Wireless Personal Area Networks 

(WPAN) and includes the PHY and MAC specification for ZigBee devices. 

Features: 

– A single chip, IEEE802.15.4-2011 UWB compliant, Wireless Transceiver 

based on Ultra Wideband techniques; 

– Allows the location of objects in Real Time Location Systems (RTLS) to 

a precision of 10cm indoors, even while moving at up to 5m/s; 

– Allows high data rate communications, up to 6.8Mb/s, in Wireless Sensor 

Networks (WSN); 

– Excellent communications range of up to 290m thanks to coherent re-

ceiver techniques; 

– Short packet durations support high tag densities – up to 11,000 in a 20m 

radius; 

– Highly immune to multipath fading – allows reliable communications in 

high fading environments; 

– Low power consumption allows operation from batteries for long periods 
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depending on mode. 

In addition to all that, DecaWave, have a number of key innovations in   im-

plementation of the IEEE802.15.4-2011 standard. 

The first is in using a coherent receiver. This is a specific technique that, 

simply put, allows more energy to be extracted from the received signal than 

would be the case in a non-coherent implementation. This increases the operating 

range in non-line-of-sight conditions which is key to operation at a distance in-

doors where there are likely to be many obstacles and a line of sight between the 

transmitter and receiver most likely will not exist. 

The second is proprietary to DecaWave and is the subject of patent applica-

tions. This allows us to implement the design in a significantly smaller silicon 

area than would otherwise be the case. Generally speaking, in semiconductor 

manufacture cost is proportional to die size so the smaller the die the lower the 

cost – and novel implementation allows ScenSor to be the smallest UWB 

IEEE802.15.4-2011 compliant chip on the market. 
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Анотація 

Представлено короткий огляд таких технології позиціонування людини 

в приміщенні як “beacon” та DecaWave. Розглянуто особливості технології 

DecaWave та можливості її застосування.  

Ключові слова: інтернет речей, Beacon, DecaWave. 

Аннотация 

Представлены краткий обзор таких технологии позиционирования че-

ловека в помещении как “beacon” и DecaWave. Рассмотрены особенности 

технологии DecaWave и возможности ее применения. 

Ключевые слова: интернет вещей, Beacon, DecaWave.  

Abstract  

A brief review of human positioning technology in the room as the “beacon” 

and DecaWave. The features DecaWave technology and possibilities of its 

application. 

Keywords: Internet of Things, deacon, DecaWave. 
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СПОСІБ ТЕСТУВАННЯ ЦИФРОВОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 

Коцержинський Б. О., д. т. н., професор 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Розглядається такий спосіб тестування цифрового каналу зв’язку, коли 

у канал у безперервному режимі посилається заданий тестовий пакет, який 

складається із преамбули та псевдовипадкової бітової послідовності. 

Прийнятий бітовий пакет порівнюється з оригіналом пакету для визначення 

кількості незбігів у пакетах, щоб оцінити якість каналу. 

Доцільно мати два пакети: короткий для швидкої перевірки функціону-

вання каналу та довгий для оцінки якості каналу. Реалізація цього способу 

на сигнальних процесорах [1] потребує багатократного використання 

пам’яті та послідовної програмної обробки даних, що зменшує швидкість 

передачі даних. ПЛІС-и можуть забезпечити паралельну обробку даних, 

тому доцільно дослідити можливість реалізації цього способу на ПЛІС-ах 

(бажано у реальному часі при швидкостях порядку 100 Мбіт/с). Короткий 

тестовий пакет складається із 8-розрядної преамбули та 15-бітової псевдо-

випадкової послідовності (БПП), яка може бути створена генератором на ос-

нові 5-розрядного зсувного регістра [2] за таким алгоритмом: перший роз-

ряд створює вихідний біт, розраховується сума за модулем 2 значень пер-

шого та другого розрядів, виконується зсув розрядів регістра праворуч, сума 

заміняє п’ятий розряд. Моделювання у системі програмування С++ підтве-

рдило ефективність алгоритму. Код преамбули був вибраний довільно за 

умови відсутності збігів з кодами усередині БПП. 

Програмно-апаратна реалізація виведення короткого пакету можлива за 

одним із розглянутих варіантів. У першому варіанті замість регістра виби-

раються 5 тригерів. Відповідний програмний код мовою Verilog представ-

лений як реалізація №1 у таблиці 1. 

Один із тригерів при ініціалізації повинен отримати значення 1. Циклі-

чний зсув із модифікацією п’ятого тригера забезпечує створення 15-бітової 

ПП. У даному варіанті нема виведення перед БПП преамбули, що потребує 

введення лічильників. 

У другому варіанті, враховуючи невелику довжину пакету, пропону-

ється бітовий код пакету завантажити у 23-розрядний регістр та виводити 

його біти безперервно у циклічному режимі зсуву регістра для збереження 

його вмісту (реалізація №2 у таблиці 1). Для зсуву тимчасового регістру мо-

жна використати операцію зсуву (tmp <= tmp >> 1). 

Довгий тестовий пакет складається із 16-бітової преамбули та БПП на 

1023 біти, яка може бути створена генератором на основі 11-розрядного зсу-

вного регістра [2] за таким алгоритмом: перший розряд створює вихідний 

біт, розраховується сума за модулем 2 значень першого та восьмого розря-

дів, виконується зсув розрядів регістра праворуч, сума заміняє 11-й розряд. 
Таблиця 1 
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Реалізація №1 

module _shift_top(A,clk,rst,B,C,D,P,OUT); 

output A,B,C,D,P,OUT; 

input clk,rst; 

reg A,B,C,D,P,OUT,T; 

 always @ ( posedge rst or posedge clk  ) 

if(rst) 

//ініціалізація тригерів 

   begin  

   A<=1; 

   B<=0; 

   C<=0; 

   D<=0; 

   P<=0; 

   end 

else 

   begin 

   OUT=A; //виведення біта 

   T=A^B; 

   A=B;//зсув 

   B=C; 

   C=D; 

   D=T; //зміна біта 

   end 

endmodule 

Реалізація №2 

module shpack_top(clk,so,r); 

input clk,r; //вхідні сигнали синхронізації та запуску 

output reg so; //вихідний тригер 

reg [7:0] temp; 

reg T; 

reg[22:0] tmp; 

 

always @(  posedge clk or posedge r) 

if(r) 

   //ініціалізація регістра кодом пакету 

   begin 

   tmp<=23'b10110010100010011010111;//h5944D7; 

   end 

else 

   //побітне виведення вмісту регістра 

   begin 

   so<=tmp[22]; 

   T=tmp[22]; 

   tmp[22:1]<=tmp[21:0]; //циклічний зсув 

   tmp[0]=T; 

   end 

endmodule 

Моделювання у системі програмування С++ підтвердило ефективність 
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алгоритму. Код преамбули був вибраний довільно за умови відсутності збі-

гів з кодами усередині БПП з перевіркою на С++. Програмний код мовою 

Verilog представлений у таблиці 2. Задіяні два лічильники для виведення 16 

бітів преамбули та 1023 біти БПП. 

Таблиця 2. Програмна реалізація довгого пакету 
module preaposl_top(clk,r,pout); 

input clk,r; 

output  reg pout; 

reg T; 

reg[15:0] codpre; 

reg[9:0] tmp; 

parameter n=16; 

integer i,k; 

assign compare=(i==5'b10000); 

assign compare1=(k==10'b1111111111); 

always @(posedge r or posedge clk) 

if(r) 

   begin  

   codpre<=16'b1110101010101011; 

   i=1'b0; 

   k=1'b1; 

   tmp<=10'b0000000001; 

end else if(!compare1) 

   begin 

   T=(tmp[0]^tmp[7]); 

   pout=tmp[0]; 

   tmp<=tmp>>1; 

   tmp[9]=T; 

   k=k+1; 

end else 

   begin 

   i=1'b0; 

   k=1'b1; 

   tmp<=10'b00000000001; 

end 

endmodule 

Симуляція пакетів для ПЛІС-ів ALTERA у системі Quartus II була успі-

шною. 
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Анотація 

Запропоновані метод тестування цифрового каналу зв’язку та структури тестових 

пакетів та їх реалізація на ПЛІС-ах. 

Ключові слова: тестування, канал цифрового зв’язку,бітові послідовності. 

Аннотация 

Предложены метод оценки качества цифрового канала связи и структуры тестовых 

пакетов и их реализация на ПЛИС-ах. 

Ключевые слова: тестирование, канал цифровой связи, битовые последовательно-

сти. 

Abstract 

The digital radiochannel quality estimation method and test batches structures are 

proposed with their FPDA realization. 

Keywords: quality estimation, digital radiochannel, bit chains. 
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ПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ 

ЦИФРОВОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ 

Коцержинський Б. О., д. т. н.,професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У першій доповіді «Спосіб тестування цифрового каналу зв’язку» за-

пропонований такий спосіб тестування цифрового каналу зв’язку, коли у ка-

нал у безперервному режимі посилаються задані тестувальні пакети,які 

складаються із преамбули та псевдовипадкової бітової послідовності 

(ПБП) [1]. Прийнятий бітовий пакет порівнюється з оригіналом пакету для 

визначення кількості незбігів у пакетах, щоб оцінити якість каналу. У не-

скінченій ПБП, що приймається, треба визначити пакет за його преамбулою. 

У режимі реального часу задана кількість послідовних бітів із вхідної ПБП 

розглядається як ціле двійкове число із відповідним десятковим значенням 

і обчислюється його значення. Для 8-розрядної преамбули 15018 (3ААА). У 

разі збігу значень фіксується початок псевдовипадкової послідовності па-

кету для проведення аналізу помилок. Розрахунок значення преамбули про-

водиться за таким алгоритмом: 

 V = a1·V = V·2 + ai+1·i = 1…n (7, 15). 

Для перевірки збігів переданих та прийнятих бітів застосовується опе-

рація “виключне або” (додавання за модулем 2). У разі незбігу результат 

операції 1, який може бути поданий на вхід лічильника. 

Можливий такий першій варіант алгоритму функціонування приймача-

аналізатора. 

1. Пошук преамбули за вище розглянутим алгоритмом у вхідному по-

тоці. 

2. Преамбула знайдена? 

3. Так. Збільшити на 1 вміст лічильника перевірених пакетів. 

4. Порівняння вхідного біта з відповідним контрольним із регістра. 

5. Збіг є? 

6. Так. Перейти до п.4. 

7. Ні. Збільшити на 1 вміст лічильника помилок передачі. 

8. Перевірені усі біти БПП пакету? 

9. Так. Перейти до наступного пакету(п.1). 

10. Ні. Перейти до п.4. 

11. Перевірена задана кількість пакетів? 

12. Так. Виведення результатів. 

13. Ні. Продовжити з п.1.  

14. Ні. Не знайдена преамбула. Помилка у преамбулі. Повторити пере-

дачу. 

Моделювання алгоритму у системі програмування С++ було успішним 

і дозволило виявити деякі особливості алгоритму, які можуть вплинути на 
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достовірність результатів. Якщо помилка передачі відбувається у преам-

булі, то цей пакет випадає із перевірки. Якщо у БПП пакету не було поми-

лок, то остаточний результат не змінюється. Якщо ж помилка була,то вона 

не враховується і результат може покращитися. У алгоритмі передбачений 

лічильник перевірених пакетів i для заданої кількості пакетів, які потрібно 

перевірити, замість пропущеного пакету буде взятий додатковий. У всіх ва-

ріантах БПП довгого пакету перші десять бітів повторюють початковий код 

зсувного регістра , у ньому повинна бути хоча би одна одиниця. У 1023-

бітової ПП 511нульових бітів і 512 одиничних. У десяти-розрядному двій-

ковому коді кількість можливих перестановок досягає 10! = 3 628 800, тому 

задіяний БПП визначається виключно початковим кодом зсувного регістра 

генератора БПП (перша доповідь). 

Для довгого пакету оригінал БПП може записати у пам’ять або у ре-

гістр, що потребує команд читання та сповільнює швидкість обробки. У ви-

падку генерації оригіналу БПП можуть з’явитися проблеми синхронізації та 

фазового узгодження. 

Програмовний опис генерації 1023 БПП: 

output reg so;reg T; 

reg[10:0] tmp; 

always @(posedge r or posedge clk) 

   if(r) 

   begin 

      tmp[0]<=1'b1; 

   end 

   else  

   begin 

      T=(tmp[0]^tmp[7]); 

      so=tmp[0]; //вихід БПП 

      tmp[10]=T;  

      tmp<=tmp>>1; 

   end 

endmodule 

Програмовний опис реалізації приймача на ПЛІС-ах фірми Altera. 

input clk,r,datain; 

reg [8:0]V; 

reg[15:0] codpre; // регістр 15-розрядної БПП 

                  // короткого пакету 

integer i,k,a, 

 always @(negedge r or posedge clk) 

if(!r) 

foverer begin  
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   codpre<=16'b1010101010101011;// запис 15-розрядної 

                                // БПП короткого пакету 

   i=0'b0; // ініціалізація лічильника пакетів 

   k=0’b0; // ініціалізація лічильника помилок 

   repeat(8)  

   begin 

      V<=datain; 

      V=V*2+datain;  

   end 

   if(V==178) 

      //пакет знайдений 

      i=i+1; 

   j=b’1; 

   repeat(15)  

   begin 

      a=datain^ codpre[j]; 

      if(a==1) 

         k=k+1; 

      j=j+1; 

   end 

   if(i=100)  

      // перевірено 100 пакетів 

      break; 

end 

Aнотація 

Запропонований метод обробки пакетів при тестування цифрового ка-

налу зв’язку та його реалізація на ПЛІС-ах. 

Ключові слова: тестування, канал цифрового зв’язку,бітові послідов-

ності,обробка бітових кодів. 

Аннотация 

Предложен метод обработки пакетов при тестировании канала связи и 

его реализация на ПЛИС-ах. 

Ключевые слова: тестирование, канал цифровой связи, битовые пос-

ледовательности, обработка битовых кодов. 

Abstract 

The digital radiochannel quality estimation method and its test are proposed 

with the FPDA realization. 

Keywords: quality estimation, digital radiochannel, bit chains processing. 

 



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 197 

Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій. 

 

Технічні рішення щодо методів та засобів медико-біологічної діагнос-

тики та лікування; описи нових пристроїв, процедур, методів, технологій; 

результати дослідження взаємодії електромагнітних полів і випромінювань 

з фізичними та біологічними об'єктами. 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б. 

Секретар секції: Сушко І. О. 
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МУЛЬТИЧАСТОТНІ ГЕНЕРАТОРИ СТРУМУ В СИСТЕМІ ЕІТ 

Гаманенко О. І., аспірант; Гусєва О. В., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  
м. Київ, Україна 

Від якості електричних параметрів джерела струму, яке використову-

ється для подачі зондуючих сигналів в системі електроімпедансної томогра-

фії (ЕІТ), напрямý залежить якість реконструйованого зображення. В [1] 

сформовані технічні вимоги до джерела зондуючих сигналів. Дослідження 

минулих років показали, що будувати універсальну систему ЕІТ недоречно 

з двох причин. По-перше, чим ширша смуга робочих частот, тим складні-

шим та вартісним стає схемотехнічне рішення. По-друге, системи ЕІТ, в ос-

новному, застосовуються у комерційних закладах, які не є поліклініками, та 

спрямовані на дослідження певних частин людського організму (головний 

мозок, грудна клітина, молочна залоза, кінцівки). Відповідно до цього, для 

досягнення кращих зображень дослідження проводять на декількох відмін-

них між собою частотах. 

В даному дослідженні розглянуто застосування різних за структурою 

генераторів зондуючих сигналів (ГЗС або генератор змінного струму) для 

задач мультичастотних систем ЕІТ. Під генератором розуміється частина 

системи ЕІТ, що знаходиться між входом (місцем подачі напруги живлення) 

та виводами із зондуючим сигналом (рис. 1). 

Мультичастотність можна досягти наступними способами (рис. 2): 

а) з використанням одного джерела зі зміною частоти вихідних сигналів; 

б) з використанням декількох джерел з постійними, але різними, частотами 

вихідних сигналів; 

в) з використанням декількох джерел з різними та змінними частотами ви-

хідних сигналів. 

Однозначно сказати, яка із наведених схем краща, неможливо через рі-

зні умови використання ЕІТ. 

 
Рисунок 1. Структурна схема електроімпедансного томографа: 

ПЗП – постійно-запам’ятовуючий пристрій; ПК – персональний комп’ютер; 

БКВС – блок комутації та вимірювання сигналів 
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Схему на 

рис. 2,а доцільно 

використовувати у 

випадках, коли 

зона дослідження 

в різних біологіч-

них об’єктах одна-

кова (наприклад, 

кінцівки), а смуга 

частот лежить в 

межах 20-

30 кГц [1]. 

Схеми на 

рис. 2,б та рис. 2,в 

передбачають де-

кілька паралель-

них каналів гене-

рування струму.  

У випадку 

схеми (б) кожен 

канал має фіксо-

вану частоту, а для 

схеми (в) – має пе-

вну смугу частот. Схема (б) є відносно простою, позаяк кожен ГЗС можливо 

побудувати на звичайних операційних підсилювачах [2], причому частоти 

можуть бути значно віддалені одна від одної.  

Останній варіант блоку зондуючих сигналів (схема (в) ) є найбільш уні-

версальним, оскільки дозволяє використовувати найбільшу серед запропо-

нованих схем смугу частот. Блок комутації сигналів розташовується після 

генераторів, відповідно, всі ГЗС працюють та споживають певну енергію на 

холостому ході і лише один з них активний. Виграш  полягає в тому, що час 

комутаційних процесів в блоці комутації сигналів менший, ніж час, що по-

трібен для виходу ГЗС в робочий режим при ввімкненні (тобто, аби блок 

комутації був розташований перед генераторами). Від швидкості комутації 

електродів (як зондуючих, так і вимірювальних) напряму залежить можли-

вість проведення досліджень ЕІТ в реальному часі. 

Оскільки фізично неможливо виготовити ідеальне джерело струму, за-

стосовується обмеження на нелінійність вихідного струму в залежності від 

навантаження ≤1%. Перевірка якості ГЗС повинна відбуватися у два етапи: 

1 – із використанням прецизійного потенціометра у вигляді наванта-

ження для калібрування вихідного рівня струму ГЗС при зміні частоти; 

2 – із застосуванням в ГЗС безпосередньо в електроімпедансному томо-

графі, що, наприклад, описаний в [3]. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 2. Структурні схеми генераторів зондуючих сигналів 
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Для досліджень апаратної частини електроімпедансного томографа 

найбільш актуальною є схема, яка представлена на рис. 2,в, з перекриттям 

смуги частот різних ГЗС. Приклад перекриття представлений в табл. 1. 

Таблиця 1 

Частота, 

кГц 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

ГЗС 1 + + + + + +     

ГЗС 2   + + + + + +   

ГЗС 3     + + + + + + 

Це дозволить проводити порівняння ГЗС, які побудованих за різними 

схемами, а також, симетрувати (калібрувати) електроди у фізичному фан-

томі за методикою, що наведена в [3].  
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Анотація 

Представлено різні за структурою генератори зондуючих сигналів в си-

стемах ЕІТ. Розглянуто доречність та особливості їх застосування. 

Ключові слова: електроімпедансна томографія, мультичастотність, ге-

нератор зондуючих сигналів. 

Аннотация 

Представлены различные по структуре генераторы зондирующих сиг-

налов в системах ЭИТ. Рассмотрены уместность и особенности их примене-

ния. 

Ключевые слова: электроимпедансная томография, мультичастот-

ность, генератор зондирующих сигналов. 

Abstract  

Different structures of probing signal generator for EIT systems are pre-

sented. The relevance and features of their application are considered. 

Keywords: electrical impedance tomography, multifrequencies, probing 

signal generator. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО СЕРЕДОВИЩА LABVIEW ДЛЯ 

РОЗРОБКИ ВІРТУАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ВИМІРЮВАННЯ ТА 

АНАЛІЗУ ЛЮДСЬКОГО ПУЛЬСУ 

Карлик Р. О., магістрант 

Національний технічний університет України 

 «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

В останні роки багатьма дослідниками в області нормальної фізіології 

вирішується ряд наукових завдань, пов'язаних з оцінкою емоційних реакцій 

людини на різні фактори, під впливом яких вона виконує свої професійні 

обов’язки. До цього напрямку належать питання управління стресовими си-

туаціями, які виникають в різних сферах діяльності людини; оцінки емоцій-

ного сприйняття різного роду інформації та багато інших завдань, пов'язані 

з психіко-емоційним станом людини[1].  

Як правило, для проведення таких досліджень залучають декілька фа-

хівців в області проектування систем автоматизованого збору даних і біоме-

дичної інженерії, що робить таке дослідження досить трудомістким. Зважа-

ючи на це, було вирішено провести розробку автоматизованої системи, що 

змогла б самостійно виконувати вимір і оцінку певного параметру що впли-

ває на психіко-емоційним стан. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема  

В процесі проектування були сформульовані завдання по обробці даних 

сигналів і запропонована апаратно-програмна платформа для вирішення 

цих завдань в рамках автоматизованої системи на основі середовища розро-

бки LabVIEW. До числа таких завдань відносяться: 

 реєстрація пульсової хвилі; 

 запис пульсограми; 

 аналіз пульсограми. 

Розглянемо реалізацію останньої задачі що входить в рис.1. 

Этап аналізу пульсограми включає в себе реалізацію декількох блоків, 
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які виконують розрахунок графічних залежностей і дискретних параметрів. 

Схема аналізу пульсограми приведена на рис.2. 

Основні складові даної схеми: побудова основної гістограми, виконане 

на основі статистичних методів аналізу ритму серця; побудова скатерграми 

- одного з графічних видів регресійного аналізу; обчислення дискретних па-

раметрів. Крім цього, важливими складовими схеми є спектральний і флук-

туаційний аналізи, які отримали в даний час широке поширення. 

Також приведено фрагмент блок-діаграми, що реалізує інтерполяцію 

вихідної рис. 3. 

Проектування алгоритмів, для аналізу пульсограми, проводилося на ос-

нові методичних рекомендацій з аналізу варіабельності серцевого ритму [2]. 

Математична база для розрахунку флуктуаційної функції і скейлінгового 

показника ґрунтується на модифікованому методі флуктуаційного аналізу в 

режимі реального часу [3]. Відмінною особливістю реалізації методу в се-

редовищі LabVIEW є використання структури MathScript, що дозволяє інте-

грувати програмний код, написаний в середовищі MATLAB. Очевидною пе-

ревагою використання даної структури, при наявності реалізованих в сере-

довищі MATLAB алгоритмів, є економія трудових ресурсів. Недоліком цієї 

структури є складність налагодження і модифікації коду розробником, не 

знайомим із середовищем MATLAB, відсутність наочності текстового коду, 

властивою графічним мов програмування, а також більш тривалий час ви-

конання коду. 

 
Рисунок 2 – Структурна схема аналізу пульсограми 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент, що реалізує інтерполяцію вихідної пульсограми 
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Оригінальністю у вирішенні задачі аналізу пульсограми є використання 

віконного методу для обчислення стрес-індексу і скейлінгового показника. 

Даний метод передбачає вибір дослідником розміру вікна (наприклад, 128, 

256 цифрових відліків), у якому проводиться розрахунок обраних пара-

метрів в циклі зі зміщенням вікна на один відлік вперед. Таким чином, фор-

муються залежності, що характеризують зміну емоційного сприйняття за 

певний часовий діапазон, рівний розміру вікна. Використаний метод засто-

совується для різних дискретних параметрів, стандартизованих для аналізу 

варіабельності ритму серця. 

Як правило, реалізація таких систем вимагає безпосередньої участі 

фахівців з цифрової обробки сигналів. Однак використання програмного се-

редовища LabVIEW за рахунок широкого набору драйверів, бібліотек, шаб-

лонів програмування, а також довідкової інформації і засобів технічної 

підтримки [4], дозволила мінімізувати число учасників, зайнятих створен-

ням цільової системи. 
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Анотація 

Розглянуто і запропонована розробка автоматизованої системи на основі середо-

вища розробки LabVIEW, що змогла б самостійно виконувати вимір і оцінку пульсу, що 

впливає на психіко-емоційним стан людини. Окрема увага приділилась аналізу пульсо-

грами. 

Ключові слова: Labview, вимірювальний прилад, пульс. 

Аннотация 

Рассмотрена и предложена разработка автоматизированной системы на основе 

среды разработки LabVIEW, которая смогла бы самостоятельно выполнять измерение и 

оценку пульса, что влияет на психико-эмоциональное состояние человека. Особое вни-

мание придилилась анализу пульсограммы.  

Ключевые слова: Labview, измерительный прибор, пульс. 

Abstract  

The development of automated system based on development environment LabVIEW 

was considered and offered. This automated system is capable of independent measure and 

analysis of the pulse that affects the psycho-emotional state of a person. The research's main 

focus was the analysis of pulsogram. 

Keywords: Labview, measuring device, pulse. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ СИГНАЛІВ ЕЕГ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ 

СПІЛЬНИХ ПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У 

СИСТЕМІ НЕЙРО-КОМП’ЮТЕРНОГО ІНТЕРФЕЙСУ 

Кицун П. Г., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна 

Нейро-комп’ютерний інтерфейс (англ. brain computer interface, BCI) — 

це система, яка забезпечує пряму взаємодію людини з електронним при-

строєм шляхом перетворення наміру людини, який отримується з аналізу 

біопотенціалів головного мозку, у керуючі сигнали [1]. Ця технологія є од-

ним із перспективних напрямків сучасної нейрофізіології, вона дозволяє 

підвищити ефективність лікування та реабілітації пацієнтів з руховими та 

нервовими розладами. 

Використання ЕЕГ у системах нейро-комп’ютерного інтерфейсу є од-

ним з найбільш розповсюджених підходів. Ключовою задачею при цьому є 

задача класифікації сигналів ЕЕГ відповідно до обраних класів мозкової ак-

тивності. Існує велика кількість досліджень на цю тему, але задача класифі-

кації сигналів ЕЕГ залишається актуальною, так як універсального методу, 

який би мав високу точність, наразі не існує. 

Метою роботи є розробка та перевірка ефективності алгоритму класи-

фікації сигналів ЕЕГ з застосуванням методу спільних просторових моделей 

(англ. common spatial patterns, CSP) для ідентифікації двох класів мозкової 

активності — уявних рухів лівою та правою рукою. 

Зазвичай задача класифікації ЕЕГ вирішується у два етапи. На першому 

етапі відбувається виділення з сигналу ЕЕГ характерних ознак (англ. 

features). Для цього широко застосовуються такі методи цифрової обробки 

сигналів як фільтрація, дискретне перетворення Фур’є, вейвлет перетво-

рення, виділення головних компонент, виділення незалежних компонент 

тощо. На другому етапі застосовується класифікатор, який за цими ознаками 

встановлює належність сигналу до певного класу. Застосовуються лінійний 

дискримінант Фішера (англ. Fisher's linear discriminant), метод опорних век-

торів (англ. support vector machine), випадковий ліс (англ. random forest) та 

інші класифікатори. 

У роботі для отримання характерних ознак сигналу ЕЕГ було застосо-

вано метод спільних просторових моделей [2]. Цей метод відноситься до 

просторової фільтрації (англ. spatial filtering) і дозволяє підвищити співвід-

ношення сигнал/шум зареєстрованого сигналу ЕЕГ шляхом знаходження та-

кого лінійного перетворення = *T
CSPX W X зареєстрованого сигналу X , 

яке максимізує відношення дисперсій перетворених сигналів CSPX  для двох 

різних класів сигналів. Це перетворення можна знайти вирішивши наступну 
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оптимізаційну задачу 

  1 2 1 2argmax ( ( ) ) , ( )T T

W

tr W W W W I     , 

де 1 та 2  — це коваріаційні матриці сигналу X , що належить до першого 

та другого класу відповідно. 

Алгоритм для класифікації сигналів ЕЕГ складається з наступних ета-

пів: 

– фільтрація багатоканального сигналу ЕЕГ смуговими фільтрами 

Баттерворта 3-го порядку для виділення з сигналу складових в діапазоні ча-

стот від 6 до 24 Гц (всього 42 складові); 

– застосування для кожної складової перетворення = *T
CSPX W X  

(матриця W  для кожної складової розраховується методом спільних прос-

торових моделей під час навчання); 

– розрахунок дисперсії кожної отриманої компоненти як характерної 

ознаки сигналу ЕЕГ; 

– застосування методу опорних векторів для класифікації сигналу 

ЕЕГ за його характерними ознаками (класифікатор налаштовується під час 

навчання). 

Для оцінки якості алгоритму використовувався запис ЕЕГ, відомий як 

BCI Competition IV dataset 2b [3]. Цей запис містить фрагменти ЕЕГ зі спо-

нтанною мозковою активністю 9-ти здорових осіб під час уявлення рухів, 

які були зареєстровані з трьох відведень: C3, Cz, C4. З записів були отримані 

фрагменти тривалістю 2,5 с, які відповідали одному з двох класів мозкової 

активності. Всього було отримано біля 160 фрагментів для кожного з 9 дос-

ліджень. Одна половина з них була використана для навчання класифіка-

тора, а інша — для визначення його ефективності. 

На рис. 1а зображено взаємозалежність миттєвих значень сигналу ЕЕГ 

з відведень С3 та С4 для двох випадкових фрагментів, які належать до двох 

різних класів. Дисперсії миттєвих значень з відведення C3 для цих фрагме-

нтів склали 16,4 та 9,1 мкВ2, а їх співвідношення 1,8. Після застосування 

смугового фільтру 9-13 Гц значення дисперсій стали 5,4 та 0,85 мкВ2 відпо-

відно, а їх співвідношення підвищилося до 6,3 (рис. 1б). Після просторової 

фільтрації методом спільних просторових моделей дисперсії миттєвих зна-

чень компоненти CSP0 цих фрагментів склали 0,6 та 0,05, а їх співвідно-

шення  — 12,0 (рис. 1в). Отже, застосування просторової фільтрації підви-

щило співвідношення між дисперсіями миттєвих значень сигналів, які нале-

жать до різних класів, і тому їх використання у якості характерних ознак 

сигналу ЕЕГ є більш ефективним. 

Ефективність запропонованого алгоритму порівнювалася з ефективні-

стю алгоритму класифікації сигналів ЕЕГ, в якому не використовувався ме-
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тод спільних просторових моделей, а характерними ознаками слугували ди-

сперсії складових сигналу, отриманих після фільтрації. При застосуванні 

методу спільних просторових моделей середня точність визначення класу 

мозкової активності підвищилась з 74 % до 79 %. Можна зробити висновок, 

що використання методу спільних просторових моделей для отримання ха-

рактерних ознак покращує ефективність алгоритму класифікації ЕЕГ. 
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Анотація 

В роботі запропоновано алгоритм класифікації сигналів ЕЕГ з застосуванням ме-

тоду спільних просторових моделей для ідентифікації двох класів мозкової активності 

— уявних рухів лівою та правою рукою. Алгоритм був апробований на записах ЕЕГ та 

показав свою ефективність. 

Ключові слова: ЕЕГ, класифікація ЕЕГ, нейро-комп’ютерний інтерфейс. 

Аннотация 

В работе предложен алгоритм классификации сигналов ЭЭГ с использованием ме-

тода общих пространственных моделей для идентификации двух классов мозговой акти-

вности — воображаемых движений левой и правой рукой. Алгоритм был апробирован 

на реальных записях ЭЭГ и показал свою эффективность. 

Ключевые слова: ЭЭГ, классификация, нейро-компьютерный интерфейс. 

Abstract  

The algorithm of EEG signal classification using Common Spatial Patterns is proposed. 

The method was tested on real EEG records and has shown its efficacy. 

Keywords: EEG, classification, CSP, BCI. 

 
(а) 

 
(б) 

 
(в) 

Рисунок 1. Взаємозалежність миттєвих значень сигналу ЕЕГ з відведень С3 та С4 для 

класу 1 (трикутники) та класу 2 (кола) у вхідному сигналі (а), у сигналі після застосу-

вання смугового фільтру 9-13 Гц (б),  та після просторової фільтрації методом спіль-

них просторових моделей (в). 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  

XYZ-ПОЗИЦІОНЕР ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Богомолов М. Ф., к.т.н., доцент; Кустовський О. Є., студент 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

У даній роботі представлено розробку універсального багатофункціо-

нального XYZ-позиціонера, що є складовою системи «опозиціонер-маніпу-

лятор», а також обґрунтовано вибір матеріалів для усіх частин корпусу опо-

зиціонера. 

Сьогодні лабораторна діагностика — це один з найбільш інформатив-

них методів дослідження в медицині. Отримані результати дозволяють про-

діагностувати стан здоров'я людини з особливою ретельністю і призначити 

необхідний комплекс лікування [1]. 

Лазерна діагностика в біології та медицині — новий перспективний на-

прямок в фотобіології, що є ефективним засобом вивчення біологічних сис-

тем різного ступеня організації – від біомолекул до клітин, біотканин та ок-

ремих органів тварин і людини. 

Методи лазерної макро- і мікродіагностіки мають значну просторову 

чутливість і є перспективними для ранньої діагностики раку, катаракти, рі-

зних захворювань крові тощо; для аналізу забруднень навколишнього сере-

довища токсичними і патогенними речовинами; для вивчення надшвидких 

процесів фотосинтезу і фотобіохімічних реакцій, а також визначають малі 

швидкості кровотоку в судинах, рухливість бактерій [2]. 

Проведення оптимального комплексу лабораторних досліджень дозво-

ляє в багато разів скоротити витрати на лікування важких ускладнень і хро-

нічних форм хвороб. Регулярне, доступне й своєчасне обстеження в лабора-

торіях дає можливість попередити багато неприємностей і реально поліп-

шити якість життя [3]. 

Будь-яка система для лазерної діагностики  складається з 5 основних 

частин: лазер (1), предметний столик (позиціонер) (2), об`єкт дослідження 

(3), приймач лазерного випромінювання (4) та пристрій обробки (5) отрима-

ної інформації (рисунок 1). 

Однією з важливих складових системи є опозиціонер, основним за-

вданням якого є чітка фіксація біооб’єкту під час діагностики. Для мінімі-

зування впливу на об’єкт дослідження предметний столик має бути вироб-

лений з певних матеріалів. 

Розташування об’єкта в чітких межах дозволяє більш точно та швидко 

отримати результати діагностики. 
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За допомогою програм-

ного середовища SolidWorks 

було створено модель предме-

тного столику, обрані матері-

али для його виготовлення, а 

також візуалізація. 

Пристрій складається з таких 

елементів як: основа, ніжки, 

тримач, пластина зсуву, плас-

тина покажчика, пластина по-

вороту з тримачем, а також 

притискні гвинти. 

Усі елементи було створено окремо, а потім з них складено збірку. 

Основними матеріалами для даного виробу є пластмаси, оскільки саме 

вони мають задовільні діелектричні властивості, легко формуються, а також 

мають гарний естетичний вигляд. 

Використання металів у біомедичній апаратурі обмежено, оскільки 

вони є провідниками струму, магнітними матеріалами, а також дорогі та не 

є біологічно безпечними (ускладнена утилізація виробів). 

Перелік деталей та обраних для них матеріалів наведено у таблиці 1. 

Також між пластиною по-

вороту з тримачем та пласти-

ною покажчиком розташована 

прокладка, що вироблена з 

гуми. Вона забезпечує макси-

мально стійке з`єднання цих 

елементів, а також є недорогою 

та легко замінюється у разі не-

обхідності. 

Після обрання відповідних 

спряжень (наприклад, співпа-

діння, концентричність, пара-

лельність тощо), з окремих де-

талей формується збірка. Після 

остаточного корегування деталей, обираються матеріали та зовнішній ви-

гляд (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Блок схема системи для лазерної ді-

агностики 

Таблиця 1 

Основа Оргскло 

Ніжки Полікарбонат 

Тримач АБС 

Пластина 

повороту з 

тримачем 

Оргскло 

Пластина 

покажчик 
АБС 

Пластина 

зсуву 
АБС 

Притискні 

гвинти 
Нержавіюча сталь 
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Для лаконічності та ефек-

тивності моделі вона має бути 

ергономічною, тобто такою, що 

відповідає всім вимогам корис-

тувача, проте не втрачає осно-

вні властивості. 

На даному етапі відбува-

ється вдосконалення моделі, а 

також підбір елементної бази 

для мікросхем, що їх буде роз-

міщено всередині. Пристрій 

буде керуватися маніпулято-

ром, наразі виконується проек-

тування цього пристрою.  Для 

наочного представлення моделі буде виконаний 3D друк моделі. 

Перелік посилань 
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Анотація 

Представлено розробку XYZ-позиціонера, що є складовою комплексу 

«Позиціонер-маніпулятор». Проведено огляд матеріалів та обґрунтовано їх 

вибір. Описано розробку приладу в середовищі 3D моделювання Solid 

Works 2013. 

Ключові слова: XYZ-позиціонер, пластмаси, Solid Works. 

Аннотация 

Представлена разработка XYZ-позиционера, что является состав-

ляющей комплекса «Позиционер-манипулятор». Проведен обзор материа-

лов и обоснован их выбор. Описана разработка прибора в среде 3D модели-

рования Solid Works 2013. 

Ключевые слова: XYZ-позиционер, пластмассы, Solid Works. 

Abstract  

The part of the complex «position-ner crane» XYZ-positioner is submitted.  

The review of materials is conducted and their choice is justified. Dis-processing 

device in 3D modeling environment Solid Works 2013 is described. 

Keywords: XYZ-positioner, plastic, Solid Works. 

 

 
Рисунок 2 – Предметний столик, 

 збірка 
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РАДІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ЩІЛЬНОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ 

МІКРООРГАНІЗМІВ 

Перегудов С. М., к.т.н., доц.; Ступаренко А. В., магістрант 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Відомо, що радіометричні методи широко застосовуються у багатьох 

областях науки і техніки. Особливе місце серед них займають ті, що вико-

ристовують високочутливі приймальні системи (радіометри) міліметрового 

діапазону для реєстрації власного випромінювання об’єктів, що спостеріга-

ються [1]. Даний підхід, через особливості поширення міліметрових хвиль 

у водовмісних середовищах, дозволяє досліджувати характеристики повер-

хневих шарів різноманітних фізичних та біологічних об’єктів. У той же час, 

контроль стану рідких біосередовищ є невід’ємною складовою частиною те-

хнологічного процесу у виробництві та інших галузях життєдіяльності лю-

дини. Наприклад, в харчовій промисловості, коли застосовуються процеси 

бродіння, здійснюється контроль стану мікрофлори на поверхні продук-

тів [2]. Як правило, він базується на використанні біохімічних і біофізичних 

методів, які передбачаються безпосередній контакт з об’єктом спостере-

жень, що може впливати на розвиток вище зазначених процесів і, як наслі-

док, на якість продукції. Тому, на наш погляд, є доцільним застосування ра-

діометричних, як безконтактних, методів для проведення такого контролю. 

Крім того, на відміну від традиційних, вони є більш оперативними, оскільки 

не передбачають окремого аналізу показників у спеціальних умовах. У да-

ній роботі проведені дослідження електромагнітних показників мікрофлори 

молочнокислого середовища радіометричним методом з метою з’ясування 

доцільності його використання як одного з методів контролю технологічних 

процесів у харчовій промисловості, а також інших сферах народного госпо-

дарства. 

Якщо розглядати процес виготовлення молочнокислих продуктів, то бі-

охімічні реакції, що відбуваються, є переважно екзотермічними і супрово-

джуються виділенням тепла. Такою, наприклад, є реакція бродіння. Крім 

того, процеси перетворення АТФ, як джерела енергії у живих клітинах, та-

кож супроводжуються теплообміном з навколишнім середовищем. Частина 

теплової енергії, що виділяє популяція мікроорганізмів, за законом Планка, 

перетворюється в електромагнітне випромінювання, у тому числі мілімет-

рового діапазону. Воно має шумовий спектр, а спектральна щільність поту-

жності шуму (СЩПШ) буде пропорційна кількості мікроорганізмів на пове-

рхні контрольованого середовища, тобто буде характеризувати інтенсив-

ність процесів, що супроводжують розвиток мікрофлори. Таким чином, 

представляється можливість використання радіометричних засобів для мо-

ніторингу стану мікрофлори у харчовій промисловості, або інших галузях. 
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В якості досліджуваних об’єктів булі зразки не пастеризованого та па-

стеризованого молока. За рівнем випромінювання вони порівнювались з ди-

стильованою водою. У кожному наборі зразків було по 5 екземплярів. Ви-

мірювання величини СЩПШ кожного зразка проводилось за допомогою ви-

сокочутливої радіометричної системи на частоті 45 ГГц. Вважаючи, що за 

технологією виготовлення молочнокислих продуктів температура середо-

вища дорівнює 35-40ºС, перед вимірами об’єкти досліджень витримувались 

в термостаті при температурі 40 ± 1°С протягом 1 години, а температура 

чутливих елементів радіометричної системи становила 20-25°С. Це забезпе-

чувало необхідний надлишкової СЩПШ теплового випромінювання зразків 

у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Слід зазначити, що власне випро-

мінювання мікроорганізмів може складатися з теплового, рівноважного, що 

спричиняється простим нагрівом середовища мікрофлори, та з нерівноваж-

ного [1], причиною якого є нетеплові процеси, що вимушують коливатися 

заряджені частинки. Для розмноження в молоці різних бактерій, включаючи 

так звані бактеріальні культури, мають значення такі фактори, як тривалість 

періоду розмноження і наявність у середовищі поживних речовин. Розмно-

ження мікроорганізмів в молоці відбувається в кілька фаз, які характеризу-

ються різною щільністю популяції мікроорганізмів: а – фаза адаптації; б – 

фаза прискореного розвитку; в – фаза логарифмічного розмноження; г – 

фаза уповільнення; д – стаціонарна фаза; е – фаза відмирання (рис. 1) [2, 3]. 

Тому якщо зроблені авторами припущення вірні, часова СЩПШ експери-

ментальних зразків матиме подібну форму. 

Результати експериментальних досліджень (рис. 2) показали, що рівень 

електромагнітного випромінювання для зразків з молочною мікрофлорою 

через певний проміжок часу починає значно перевищувати рівень випромі-

нювання контрольного зразка (дистильованої води). Це пов’язано з розвит-

ком мікрофлори молока та збільшенням кількості мікроорганізмів. З часом 

випромінювання зменшується, у зв’язку з уповільненням процесів життєді-

яльності та відмиранням мікроорганізмів. 

 
Рис. 1 – Крива розмноження мікроорга-

нізмів в молоці (за даними роботи [2]). 

 
Рис. 2 – Усереднене значення СЩПШ екс-

периментальних зразків. 



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

212 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

Крім того, за формою отримана часова залежність СЩПШ нагадує ча-

сову зміну чисельності популяції молочної мікрофлори, що приводиться в 

літературі, наприклад, [2] (див. рис. 1).  

Порівнюючи отримані результати з вже відомими даними по технології 

молочної промисловості [2], можна зробити висновок, що радіометричний 

метод дозволяє відслідковувати зміни стану мікрофлори, і може застосову-

ватися як безконтактний, достатньо оперативний метод контролю чисельно-

сті мікроорганізмів у певних технологічних процесах, наприклад, у харчовій 

промисловості, зокрема при виготовленні молочної продукції та виновиро-

бів, де застосовуються процеси бродіння. 

Автори вдячні проф. Яненку О.П. за цінні поради та надання можливо-

сті проведення досліджень в лабораторії мікрохвильової радіометрії та НВЧ 

вимірювань, яку він очолює. 
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Анотація 

Робота присвячена дослідженню власного випромінювання мікроорганізмів у рід-

кому, живильному середовищі. Проведені експериментальні дослідження, результати 

яких підтверджують залежність інтенсивності випромінювання від щільності популяції 

мікроорганізмів і можливість її контролю за допомогою радіометричних засобів.  

Ключові слова: радіометричній метод, власне випромінювання, мікрофлора. 

Анотация 

Работа посвящена исследованию собственного излучения микроорганизмов в жид-

кой, питательной среде. Проведены экспериментальние исследования, результаты  ко-

торых подтверждают зависимость интенсивности излучения от плотности популяции 

микроорганизмов и возможность ее контроля с помощью радиометрических методов. 

Ключевые слова: радиометрический метод, собственное излучение, микрофлора. 

Abstract 

This work is devoted to the own radiation of microorganisms in nutrient fluid researching. 

The result of experiment confirms relation between own radiation intensity and the density of 

microorganisms population. The ability to control it using radiometric methods is confirmed. 

Keywords: radiometric method , own radiation, microflora. 
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ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВОДНОГО БАЛАНСУ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС 

ГОЛОДУВАННЯ ЗА ДВОЧАСТОТНИМ ВИМІРЮВАННЯМ 

ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО БІОІМПЕДАНСУ 

Архипська М. О.; Шарпан О. Б., д.т.н., проф. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна  

Вступ. В сучасній біофізичній діагностиці розвиваються неінвазивні ме-

тоди визначення функціонального стану біооб’єктів за вимірюванням пара-

метрів електричного імпедансу, які використовуються для оцінювання вод-

ного балансу тіла людини [1 і ін.]. Нами досліджувалася можливість і особ-

ливості оцінки динаміки безжирової маси тіла (БМТ) та загальної води орга-

нізму (ЗВО) людини під час «сухого» добового голодування за вимірюванням 

параметрів електричного імпедансу на двох рознесених частотах, відмінних 

від частоти 50 кГц, яка традиційна використовується для оцінювання води в 

організмі.  

Апаратура, методика і результати досліджень. В процесі досліджень 

використовувався дослідний біоімпедансометр ТОР-М2. Імпедансометр за-

безпечує вимірювання модуля і аргумента (фази) імпедансу ділянок тіла лю-

дини на частотах 20, 100 і 500 кГц. Це дає можливість розрахунку всіх інших 

складових (активної, реактивної, ємності) імпедансу на цих частотах. 

Неінвазивне черезшкірне вимірювання імпедансу відносно сагітальної 

площини тіла здійснювали за стандартною методикою (окремо ліва 

рука – ліва нога і права рука – права нога) [1] з використанням парних тетра-

полярних «активних» електродів із нержавіючої сталі [2]. Одну пару елект-

родів накладали на кордоні нижньої та середньої третини гомілки ноги, другу 

— на кордоні нижньої та середньої третини передпліччя руки. Проводилися 

наступні етапи вимірювання: у вихідному стані вранці за півдоби до початку 

голодування (Ⅰ); під час голодування вранці наступного дня через 15 годин 

після прийому їжі (Ⅱ); через 19 годин після прийому їжі (Ⅲ); через 37 годин 

після прийому їжі (Ⅳ); через 5 годин після виходу з голодування (Ⅴ).  

Оцінка параметрів водного БМТ та ЗВО здійснювалася за інтегральною 

одночастотною методикою визначення складу тіла, що заснована на вимірю-

ванні активного опору ділянки тіла на частоті 50 кГц, яка на сьогоднішній 

день  є  поширеною в області біомедичного імпедансного аналізу. Для визна-

чення БМТ і ЗВО використані наступні рівняння 
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де ДТ – довжина тіла (см),  
50R  — активна складова імпедансу на частоті 

50 кГц (Ом), МТ – маса тіла (кг), Стать — 1 для чоловіків і 0 для жінок, Дод 

— додатковий коефіцієнт, який вказаний у публікаціях регресійних фор-

мул [1]. Рівняння (1) і (2) та значення використаних в них параметрів ɑ і b 
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(таблиці 1 і 2) отримані за результатами верифікації біоімпедансної оцінки 

компонентів БМТ і ЗВО на основі співставлення результатів біоімпедансного 

аналізу з  результатами еталонних методів, отриманого різними авторами [*]: 

Kyle et al., 2001 [К]; Deurenberg et al., 1991 [D] (для БМТ); Deurenberg et al., 

1995 [D] (для ЗВО); Heitmann, 1990 [H]; Sun et al., 2003 [S]; Kushner, Schoeller, 

1986 [Ku]. В таблицях 2 і  3 також представлено показники кількості дослі-

джених людей N, їх вік та стать, середньоквадратичну помилку SEE (кг), ко-

реляцію r. 

Параметри регресійних рівнянь для оцінки БМТ        Таблиця 1 

№ 
0a  1a  МТa  Ва  Ста  Дод SEE 2r  N Стать Вік ЕМ * 

1 -4,10 0,52 0,23 - 4,23 0,13
50C

X  1,8 0,97 343 ч, ж 18-94 РД [K] 

2 -12,44 0,34 0,15 -0,13 4,56 0,15ДТ 2,6 0,93 661 ч, ж >16 БК, ГД [D] 

3 6,34 0,58 0,18 - - - 2,8 - 72 ж 50-70 ГД [L] 

4 5,32 0,49 0,34 - - - 2,9 - 153 ч 18-29 ГД [L] 

5 -14,94 0,28 0,18 -0,08 0,06МТ 0,23ДТ 3,6 0.9 139 ч, ж 35-65 РІ, К [H] 

6 -9,55 0,7 0,17 - - 0,02 50R  2,9 0.83 1095 ж 12-94 БК [S] 

7 -10,68 0,65 0,26 - - 0,02 50R  3,9 0.9 734 ч 12-94 БК [S] 

Параметри регресійних рівнянь для оцінки ЗВО         Таблиця 2 

№ 
0b  1b  МТb  Вb  Стb  Дод SEE 2r  N Стать Вік ЕМ * 

1 6,53 0,37 0,18 -0,11 2,83 - 1,74 0,95 139 ч, ж - РІ [D] 

2 -17,58 0,24 -0,17 - 0,04МТ 0,17ДТ 3,47 0,85 139 ч, ж 35-65 БК, РІ [H] 

3 8,4 0,4 0,14 - - - 1,66 0,96 40 ч 17-66 РІ [Ku] 

4 8,32 0,38 0,11 - - - 0,88 0,95 40 ж 17-66 РІ [Ku] 

5 1,2 0,45 0,18 - - - 3,8 0,84 734 ч 12-94 БК [S] 

6 3,75 0,45 0,11 - - - 2,6 0,79 1095 ж 12-94 БК [S] 

Оскільки вимірювання здійснювалися на інших частотах (20 і 100 кГц), 

виникла задача  переведення результатів вимірювань опору на цих частотах 

на частоту 50 кГц. Для цього досліджено і порівняно різні методи інтерпо-

ляції результатів вимірювань, а саме: лінійної інтерполяції, полінома Лагра-

нжа і сплайн-функції. Встановлено, що при інтерполяції поліномом Лагра-

нжа і сплайн-функцією отримуємо практично однаковий результат (відно-

сна розбіжність не перевищує 0.002) через наближений характер функцій 

інтерполяції. У разі лінійної інтерполяції наявне дещо більше відхилення 

(до 0.01) від результатів попередніх інтерполяцій. 
Таблиця 3 

Номер 

циклу 

20 

кГц 

50 кГц (лінійна інтерпо-

ляція) 

50 кГц (інтерполяція поліномом Ла-

гранжа) 
100 кГц 

І 498 462,75 459,602 404 

ІІ 483 445,875 442,445 396 

ІІІ 483 450,375 447,406 479,7 

ІV 536 510,5 508,672 468 

V 511 482,125 479,758 434 

Результати вимірювань параметрів імпедансу на частотах 20 і 100 кГц і 

інтерполяції їх на частоту 50 кГц для одного циклу голодування в різні етапи 

досліджень для лівої частини тіла людини наведені в таблиці 3. Результати 

розрахункової кількісної оцінки динаміки БМТ і ЗВО для цього циклу пред-

ставлені на графіках рис. 1 і рис. 2. 
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Висновки. Оцінка динаміки БМТ і ЗВО за результатами вимірювань 

параметрів біоімпедансу на двох частотах дозволяє відслідковувати функці-

ональний стан водного балансу тіла людини відповідно до етапу голоду-

вання. Загальна тенденція зміни параметрів БМТ і ЗВО полягає у їх незнач-

ному підвищенні на початковому етапі голодування, як ознака захисної ре-

акції організму на стресову ситуацію. Надалі  параметри знижуються до за-

вершення голодування, після чого організм починає своє відновлення.  

  
Рис. 1. Динаміка зміни БМТ людини під час 

циклу вимірювань 

Рис. 2. Динаміка зміни ЗВО людини під час 

циклу вимірювань 

Краща збіжність показників БМТ спостерігається  у разі використання 

веріфікаційних параметрів, отриманих Kyle et al., Heitmann, Sun et al.; для 

ЗВО така збіжність має місце для параметрів, отриманих Deurenberg et al., 

1995, Kushner, Sun et al.  
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Анотація 

Досліджено можливість і особливості оцінки динаміки безжирової маси тіла та за-

гальної води організму людини під час «сухого» півторадобового голодування за вимі-

рюванням параметрів електричного імпедансу на двох рознесених частотах, відмінних 

від частоти 50 кГц, яка традиційно використовується для оцінювання води в організмі.  

Ключові слова: біоімпедансне вимірювання, інтерполяція, безжирова маса тіла, за-

гальна вода організму. 

Аннотация 

Исследованы возможность и особенности оценки динамики безжировой массы тела 

и общей воды организма во время «сухого» полуторасуточного голодания человека по 

измерениям биоимпеданса тела на двух разнесенных частотах, отличных от традиционно 

используемой частоты 50 кГц. 

Ключевые слова: биоимпедансное измерение, интерполяция, безжировая масса 

тела, общая вода организма. 

Abstract 

Research the possibility and features of evaluating dynamics the lean body mass and total 

water of the organism during a 36-hour "dry" fasting, using measurements of bioelectrical im-

pedance in two frequencies that differ from the usual frequency of 50 kHz.  

Keywords: measurements of bioelectrical impedance, interpolation, lean body mass, total 

water of the organism. 

 



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

216 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ДЛЯ ЗБОРУ ДАНИХ В 

МЕДИЧНИХ СИСТЕМАХ 

Холод В. М., магістрант; Мосійчук В. С., к.т.н, доцент 

Національний технічний університет України  

 «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,  

м. Київ, Україна 

Останнім часом з’являється все більше пристроїв та систем медичного 

призначення, що відповідають концепції Інтернету речей (Internet of things). 

Такі пристрої мають здатність автоматично передавати  біометричні показ-

ники людини до хмарного сервісу з метою моніторингу її функціонального 

стану та автоматичного виявлення критичних станів. Застосування такого 

підходу потенційно покращує доступ до медичної допомоги для окремої 

групи пацієнтів [1].  

Окремо слід зазначити, що застосування концепції «Інтернету речей» 

дає можливість вивести на новий рівень замісну терапію таких захворювань 

як діабет та ниркова недостатність. При цьому виникає потреба застосову-

вати методи обробки значної кількості неоднотипних даних з різних джерел 

(Big Data) [2].  

Можливо виділити основні проблеми, що при цьому виникають: 

1) потреба в надійній та здатній до масштабування інфраструктурі; 

2) підтримка різних форматів та типів даних; 

3) оброблення даних в реальному часі. 

Взявши до уваги наведені проблеми, можна стверджувати, що стандар-

тні методи обробки та зберігання не підходять для роботи з даними Інтер-

нету речей. Для стабільної та безперебійної роботи ІоТ-системи потрібно 

відповідне архітектурне рішення, приклад якого запропоновано на рис. 1.  

Хмарний шлюз забезпечує підключення сенсорів та пристроїв до сер-

верного додатку, здійснює балансування навантаження. Для різних при-

строїв та сенсорів потрібно встановити відповідні конфігурації, що забезпе-

чується блоком налаштувань [3]. Конфігурації знаходяться у сховищі стану 

пристроїв, де зберігається перелік пристроїв, що підтримуються системою, 

а також їхній стан.  

Раціональним шляхом реалізації аналізованого сховища є використання 

реляційної бази даних. З відомих реляційних баз даних можна використати 

MySQL або PostgreSQL. Перспективною для ІоТ-системи є БД Apache Cas-

sandra, оскільки забезпечує практичну лінійну масштабованість при збіль-

шенні об’єму даних. Cassandra відноситься до сховищ з підвищеною стійкі-

стю до збоїв: дані що, розміщені в БД, автоматично реплікуються на різних 

вузлах або рівномірно розподіляються в декількох дата-центрах. При збої 

вузла його функції відразу перенаправляються на інші вузли. Також Cassan-
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dra автоматично додає нові вузли і не потребує ручного втручання і перена-

лаштування вузлів при оновленні версії. 

 
Рисунок 2. Архітектура IoT-системи 

Потоковий процесор визначає тип даних, що були прийняті хмарним 

шлюзом, та визначає, куди їм потрібно рухатись: а) до хмарного сховища 

для зберігання, б) до блоку аналітики та машинного навчання для подаль-

шого аналізу і побудови передбачень, в) на обробку до серверного додатку. 

Цей компонент реалізовується за допомогою Apache Storm [4].  

Серверний додаток є ядром системи та контролює функціонування всіх 

вище перерахованих блоків. Він забезпечує всю бізнес-логіку та забезпечує 

підключення до інших сервісів. Для легкого поєднання всіх компонентів до-

цільно використати архітектуру сервісу за стандартом REST [5]. Це дозво-

лить позбавитись залежності від мережевого прошарку та дасть змогу вико-

ристовувати стандартизований формат даних, такий як  JSON або XML. Го-

ловна перевага даної архітектури полягає у тому, що взаємодія між сервером 

та клієнтом не має стану, тобто кожен запит містить всю необхідну інфор-

мацію для його обробки і не залежить від попереднього запиту. Це дозволяє 

покращити масштабованість без втрати інформації [5]. Поділ REST-

архітектури на шари абстракції  значно зменшує складність і дозволяє спро-

стити розробку. Для написання додатку доцільно використовувати мову 

програмування Python, що обумовлено наявністю бібліотек для роботи з 

«великими даними» та є простою в розумінні. 

Інтерфейс користувача забезпечує доступ до візуалізації динах, дозво-

ляє побачити стан всієї системи. Такий інтерфейс можливо реалізовувати у 

вигляді веб-сайту чи мобільного додатку залежно від потреб кінцевого ко-

ристувача або адміністратора системи. Блок аналітики та машинного нав-

чання не розглядались у статті з причини потреби його ґрунтовного заглиб-

лення. 
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Отже, можна зробити висновок, що розвиток Інтернету речей відкриває 

великі можливості для збору даних в медичній галузі. Використання ІоТ-

системи, побудованої на базі розглянутої архітектури, значно підвищить рі-

вень медичного обслуговування.  
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Анотація 

У роботі представлено архітектурне рішення для системи збору даних 

за допомогою Інтернету речей. Розглянуто основні складові та їх реалізацію, 

що дозволить забезпечити високий рівень стабільності, відмовостійкості та 

цілісності даних. 

Ключові слова: Інтернет речей, медицина, API. 

Аннотация 

В работе представлено архитектурное решение для системы сбора дан-

ных с помощью Интернета вещей. Рассмотрены основные составляющие их 

реализация, что позволит обеспечить высокий уровень стабильности, отка-

зоустойчивости и целостности данных. 

Ключевые слова: Интернет вещей, медицина, API. 

Abstract  

Architectural solution for the data collection system with the help of the In-

ternet of things is represented. The publication delves into the basic constituents 

and their implementation, which will help provide the high level of stableness, 

fault tolerance and data integrity. 

Keywords: Internet of things, medicine, API. 
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ПРИЛАД ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА 

РАХУНОК ЗМІНИ ОСВІТЛЕНОСТІ В ПРИМІЩЕННІ 

Адаменко В. О., ст. викл.; Первак Є. О. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Важливою частиною добової діяльності людини являється сон, протя-

гом якого відбувається відновлення основних функцій організму та нервової 

системи загалом. Також на стан організму впливає безпосередньо пробу-

дження, а саме його процес, який тісно пов’язаний з фізіологічними проце-

сами в організмі. Відомо, що гормон мелатонін відповідає за зниження реа-

кції організму і введення його в стан сну. Вироблення даного гормону в ор-

ганізм відбувається в гіпофізі, звідки надходить в кров і спинномозкову рі-

дину. Обсяг виробленого гормону залежить від часу доби, кількість у нічний 

час приблизно в 30 разів більше ніж у денний період. Початок підвищення 

активності синтезу мелатоніну спостерігається з 8-ї години вечора і спадає 

до 5-ї ранку, пік максимального виділення мелатоніну спостерігається о пів-

ночі. Сам процес вироблення гормону залежить від світла, при надлишку 

світла знижується утворення гормону, а при зменшені освітлення підвищу-

ється активність синтезу. Причому при різкому переході від темряви до сві-

тла рівень мелатоніну знижується протягом 30 хвилин тому, власне, пробу-

дження в темну частину доби (що часто буває в осінньо-зимовий період) 

навіть за умови різкого увімкнення світла в кімнаті не дозволяє людині шви-

дко перейти в активний стан і тривалий час зберігається сонливість [1, 2]. 

Тому актуальною є задаче керуванням освітленістю в приміщенні для забез-

печення підготовки організму до пробудження в темну частину доби.  

Враховуючи вищесказане є доцільним створення приладу, який буде 

контролювати освітленість в приміщенні та при необхідності забезпечувати 

вчасне поступове збільшення світлового потоку для регулювання вироб-

лення мелатоніну в організмі людини, що в свою чергу буде сприяти лег-

кому пробудженню. 

Структурну схему приладу зображено на рис. 1. Він повинен забезпе-

чувати поступове освітлення кімнати для підготовки організму до пробу-

дження і не створення подразнюючого ефекту. Принцип його роботи поля-

гає в наступному: за певний час до встановленого часу пробудження сис-

тема буде визначати значення освітленості в приміщені, зчитування якого 

відбуватиметься за допомогою датчика освітленості (Д), і якщо рівень осві-

тленості в приміщенні менше потрібного (згідно нормативів для спальних 

приміщень освітленість повинна бути близько 150 лк [3]), то система керу-

вання (СК) вирахує необхідну швидкість зростання освітленості так, щоб 
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досягти нормативного значення за 10–15 хвилин до пробудження, і відпо-

відний керуючий сигнал буде подаватися на джерело світла (C), яке повинне 

забезпечити плавне зростання світлового потоку. За живлення приладу від-

повідає блок живлення (БЖ). Модуль зв’язку (МЗ) забезпечить бездротовий 

зв’язок приладу з іншими пристроями 

(комп’ютером чи смартфоном) для ке-

рування часом та встановлення часу 

пробудження. 

Необхідний світловий потік для 

забезпечення потрібної освітленості 

можна розрахувати за формулою [4]: 

 Ф = 𝐸 ∙ 𝑆 ∙ 𝑘𝑧  [лм] , (1) 

де Ф − світловий потік; 𝐸 − освітленість; 𝑆 − освітлювальна площа; 𝑘𝑧 −
 становить 1,3 для світлодіодних та люмінесцентних ламп (вводиться для 

врахування можливого погіршення освітлення через сторонні чинники). 

Безпосередньо кількість світлодіодів вираховується за формулою:  

 𝑁 = Ф Ф𝑑⁄   [шт] (2) 

де Ф − світловий потік; Ф𝑑 − світловий потік діода.  

Якщо в середньому площа кімнати 15 м2, то згідно з (1) необхідний сві-

тловий потік буде складати близько 3000 лм, звичайно, цей показник зале-

жить від великої кількості факторів, тому доцільно передбачити можливість 

збільшення чи зменшення світлового потоку в залежності від розмірів та 

особливостей покриття поверхонь в кімнаті. 

Наступним етапом є вибір джерела світла, за допомогою якого буде 

проводитися регулювання світлового потоку. Враховуючі сучасні тенденції 

доцільним є використання світлодіодів. Згідно з [5] стимулом для зниження 

рівня мелатоніну є освітлення ока синьою частиною спектру світла. Біль-

шість сучасних світлодіодів білого світла мають різкий сплеск спектру саме 

в синій частині, тому можна обрати будь-який світлодіод з холодним білим 

світлом 6000 – 6500К, наприклад світлодіоди LED 856760 можуть забезпе-

чувати світловий потік 130 лм та мають потужністю 1 Вт. Відповідно до фо-

рмули (2) таких світлодіодів потрібно 25 штук. 

Важливим питанням є визначення оптимальної (з точки зору поведінки 

мелатоніну в організмі) швидкості та плавності зміни освітленості в примі-

щенні. Проте відповідь на це питання потребує проведення додаткових до-

сліджень, тому для проектування приладу прийнято рішення використову-

вати швидкість, яка наближено буде повторювати природній процес збіль-

шення освітленості в кімнаті в ранковий період. На рис. 2. зображено зале-

жність, отриману експериментальним шляхом, що показує процес зрос-

тання освітленості в кімнаті в ранковий період. Враховуючи відсутність ка-

ліброваного вимірювача освітленості по осі «у» відкладено відносні одиниці 

освітленості, де 0 — освітленість в кімнаті в нічний період, 1 — середня 

 
Рисунок 1. Структурна схема приладу 
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освітленість в ранковий період (9 – 10 година ранку). З отриманої залежності 

випливає, оптимальною швидкістю можна вважати зростання освітленості 

від мінімуму до максимуму за 1 годину. 

Виготовлення дослідного зразка 

приладу та подальша його експлуата-

ція дозволить експериментально підт-

вердити (чи спростувати) доцільність 

використання подібної системи в зи-

мовий період для переведення процесу 

пробудження в природне русло за до-

помогою регулювання освітленості в 

кімнаті. Також можливість гнучкого 

налаштування всіх параметрів зрос-

тання освітленості, при потребі, дозво-

лить провести ґрунтовні дослідження в галузі впливу мелатоніну на самопо-

чуття людини в ранковий період та визначити залежності різних фізіологіч-

них процесів в організмі від зміни штучного освітлення приміщення. 
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Анотація 

Розглянуто залежність фізіологічних процесів в організмі від зовнішнього освіт-

лення. Запропоновано інтелектуальну систему регулювання освітленості в приміщенні 

для керування процесом пробудження. Розроблено структурну схему пристрою та визна-

чено оптимальне джерело освітлення. 

Ключові слова: будильник, керування освітленням, мелатонін. 

Аннотация 

Рассмотрена зависимость физиологических процессов в организме от внешнего 

освещения. Предложено интеллектуальную систему регулирования освещенности в по-

мещении для управления процессом пробуждения. Разработана структурная схема 

устройства и оптимальный источник освещения. 

Ключевые слова: будильник, управление освещением, мелатонин. 

Abstract  

The dependence of physiological processes in the organism from the outside lighting is 

considered. An intelligent regulation of illumination in the room to control the process of 

awakening is suggested. The structural scheme of the device is designed. The optimal light 

source is defined. 

Keywords: alarm clock, lighting control, melatonin. 

 
Рис. 2. Відносне зростання освітленості  



 

Радіоелектроніка біомедичних технологій 

Міжнародна науково-технічна конференція 

222 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

ПАРАМЕТРИ ДАВАЧА РЕЄСТРАЦІЇ РОЗСІЯНОГО СВІТЛА ВІД 

КОМПОНЕНТІВ РІДИНИ  

Чубенко О. В., магістрант, Головня В. М., асистент 

Національний технічний університет України «Київський політехніч-

ний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Знання розсіювання світла надає важливу інформацію про склад дослі-

джуваної рідини при передачі випромінюючого характеру і динаміки зваже-

них частинок в ній. Основною оптичною властивістю розсіювання є функція 

розсіювання по об’єму (ФРО), β(θ), яка описує кутову залежність (θ) розсія-

ного світла від падаючого неполяризованого пучка світла. Вона визнача-

ється як інтенсивності випромінювання dI(θ), що відбилося від елемента 

об’ємом dV, в одиницю тілесного кута з центром в напрямку θ, на одиницю 

освітленості E, тобто   1( ) E dI( ) dV    . 

Коефіцієнт розсіювання, b визначається шляхом інтегрування  ОФР 

VSF від 0 до π в радіанах відповідно до (1): 

 

0

2b sin( ) ( )d



      , (1) 

в той час як коефіцієнт зворотного розсіювання, bb визначається шля-

хом інтегрування ФРО в зворотному напрямку (від  π/2 до π в радіанах).  

Кутова форма і величина ФРО залежать від складу рідини і пов'язаних 

з ними розчинених солей, флуктуації щільності, пов'язаних з турбулентним 

перемішування [1].  

Складання з більш великими частинками, як правило, підвищує розсі-

ювання вперед щодо зворотного розсіювання. Оскільки процеси відбиття є 

домінуючими над зворотним розсіюванням, на відміну від дифракційних 

процесів де домінуючим є розсіювання вперед, склад частинок матиме біль-

ший вплив на зворотне розсіювання [2]. 

Точна кількісна оцінка розсіяного назад світлового поля має застосу-

вання для визначення чисельної кількості частинок, а також вивчення дина-

міки частинок (вмісту, розміру та складу), біогеохімічного складу їх, як при 

пасивному, так і при активному дистанційному зондуванні. 

Відношення зворотного розсіювання  до прямого(bb /b), або частка сві-

тла, розсіяного в зворотному напрямку, забезпечує додаткову інформацію 

як про саму рідину так і характеристик частинок. Наприклад, використову-

ючи нахил функції розподілу часток за розмірами і відношення зворотного 

розсіювання частинок (bb /b), розроблено модель для оцінки об'ємного зало-

млення частинок[3]. Вимірювання зворотного розсіювання в поєднанні з ін-

шими вимірюваннями були використані для розрізнення типів частинок і 

динаміку в дослідженнях тонкого шару рідини.  

За допомогою вимірювань ФРО з більшою кутовою роздільною здатні-

стю і діапазоном, розрахунок b або bb  може бути спрощено. Дуже обмежена 
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кількість давачів, здатних вимірювати ФРО у  широкому кутовому діапа-

зоні.  

Опис давача 

У своїй суттє-

вій формі, датчики, 

які вимірюють 

ФРО VSF склада-

ються з джерела 

світла, та детек-

тора, який збирає 

світло, розсіяне з 

певною апертурою 

(рис.1). Детектор 

(D) і джерело світла 

(S) відокремлені 

один від одного на 

відстані SD. Кут 

утворений між центром досліджуваної області та лінією SD позначено θd. 

Половинний кут поля огляду детектора конус σd. Відповідні кути для дже-

рела світлового пучка є θs і σs. Номінальний кут розсіювання давача γ = θs + 

θd. Досліджуваний об’єм формується з конічних пучків між джерелом і де-

тектором в об’ємі зразка. 

Основні оптико-електричні компоненти давача ФРО включають в себе 

джерело світла (світло діод або лазер), яке з'єднане з детектором (фотодіод 

або фотоелектронний помножувач). Фільтр узгодження завад зазвичай ви-

користовується для блокування розсіяного світла від сторонніх об’єктів. Ви-

користання лінз і щілин, з джерелом та детектором використовуються для 

встановлення необхідного об’єму дослідження. Перетини об’ємів конічних 

кутів між джерелом і детектором на площині ΔxΔy представляють собою 

еліпси, і перетин цих еліпсів рис.1 (червона заштрихована область) над Δz 

утворює ефективний об’єм вибірки давача. 

Калібрування вимірювань ФРО потребує визначення конкретних кое-

фіцієнтів масштабування, які визначаються спрацьовуванням детектора та 

ваговою функцією вимірювання W(x,y,z), і залежать від комплексного від-

носного відгуку сигналу від кожного місця розташування досліджуваної то-

чки (вершини конуса С) в межах об’єму зразка.  

Є три основні методи для калібрування давачів: настроювання на відомі 

спектральні характеристики рідин, визначення по коефіцієнтам відбиття ві-

домих речовин, визначення кутової вагової функції розсіювання та аналізу 

оптичної геометрії ходу променів. Найефективнішим є третій метод, врахо-

вуючи відомі параметри ходу променю можна налаштувати вимірювання 

меншого об’єму, тобто дослідити більшу кількість частинок.  

Оскільки пучки світла джерела та детектора – конічні, то по площині їх 

 
Рисунок 1. Схематичне зображення геометрії формування 

зворотного розсіювання в давачі 
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можна розбити на елементарні чарунки та визначити характеристики окре-

мої чарунки (точка С), і вже визначати вагову функцію через них. Знаючи 

досліджуваний об’єм V( x,y,z ) , Інтенсивність падаючого випроміню-

вання, яка виражається в освітленості E( x,y,z ) , визначаючи суму всіх ва-

гових функцій по всіх кутах розсіювання γ в тілесному куті поля зору дете-

ктора d , та знаючи відстань від детектора до досліджуваного об’єму dr , 

остаточний вираз для визначення вагової функції набуде такого вигляду (2):  

 dCr

dW( x,y,z ) E( x,y,z ) x y z e


     . (2) 

Отже, використання вагової функції для калібрування давачів по визна-

ченню інтенсивностей розсіювання та параметрів геометричної оптики на-

дасть можливість підвищити якість визначення параметрів частинок, що 

знаходяться в досліджуваному об’ємі і, відповідно, підвищити точність са-

мого дослідження. 

За допомогою багатьох джерел, таких як світлодіоди і лазери, вихідне 

зображення апроксимується розподілом гауса по інтенсивності. Такий роз-

поділ інтенсивності може бути застосований в якості додаткового параметра 

оцінки в чисельному аналізі. 

Перелік посилань 

1. Twardowski M. S. Optical backscattering properties of the ‘clearest’ 

natural waters / M. S. Twardowski, H. Claustre, S. A. Freeman, D. Stramski, Y. 

Huot // Biogeosciences, 4, 2007. – р.1041– 1058. 

2. Bogucki, D. J. Comparison of near-forward light scattering on oceanic 

turbulence and particles / D. J. Bogucki, J. A. Domaradzki, D. Stramski, J. R. 

Zaneveld // Appl. Opt., 37, 1998. – р.4669–4677. 

3. Петрук В.Г. Оптичі методи та ітерактиві засоби контролю в діагнос-

тиці неодноріних середовищ / В.Г. Петрук // Дис. докт. техн. наук: 05.11.13-

Вінниця, 1998.-383 с. 

Анотація 

Представлено основні параметри давача для реєстрації розсіяного лазерного про-

меню в залежності від параметрів досліджуваної рідини, методику калібрування давача.  

Ключові слова: функція розсіювання, лазерне випромінювання, вагова функція, 

давач. 

Аннотация 

Представлены основные параметры датчика для регистрации рассеянного лазер-

ного излучения в зависимости от параметров исследуемой жидкости, методика калиб-

ровки датчика. 

Ключевые слова: функция рассеяния, лазерное излучение, весовая функция, дат-

чик. 

Abstract  

The basic parameters of the sensor for the scattered laser light registration depending on 

the parameters test liquid are represented. The sensor calibration procedure is described. 

Keywords: scattering function, laser light, the weight function, sensor. 
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КОМПЛЕКС «ТЕРМОДИН» ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 

ДИСТАНЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Белов Михаил Евгеньевич, с.н.с.1, Шайко-Шайковский Александр  

Геннадьевич, д.т.н., проф.1, Крамар Валерий Максимович, д.ф-м.н. 

проф.,1 Махрова Евгения Григорьевна. к .ф-м.н., доцент2,  

Остафийчук Дмитрий Иванович, ассистент2 

1 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 

г. Черновцы, Украина 
2Буковинский государственный медицинский университет,  

г. Черновцы, Украина 

Применение новой элементной базы в радиоэлектронике позволило 

изменить подход к идеологии построения электроизмерительных приборов 

и, в частности устройств, предназначенных для  измерения характеристик 

радиационных тепловых потоков радиационной температуры и т.д. Как 

следствие всего этого стала возможной глубокая модернизация информа-

ционно диагностического комплекса «Термодин». (Регистрационное свиде-

тельство № 460/97, приказ МОЗ  Украины от 03.10.97 №293). 

Использование в измерительной головке прибора микропроцессора по-

зволило значительно уменьшить его массогабаритные характеристики, сни-

зить мощность электропотребления, сделать прибор более универсальным, 

компактным, не меняя его основные технические и потребительские харак-

теристики; использовать его совместно с современными компьютерными 

системами, что значительно расширяет его функциональные возможности. 

В настоящее время, схема прибора в модернизированном варианте, уст-

ройства прибора имеет следующий вид, рис 1. 

 
Рисунок 1. Блок схема комплекса «Термодин» 

Прибор включает в себя  измерительную головку 6 и персональный 

компьютер либо другое заменяющее его устройство 7. 1 – ИК-сенсор с пло-
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ским термоэлектрическим приемником теплового излучения 2  и электро-

механическим  затвором 3; 4 - прецизионный согласующий  усилитель пос-

тоянного тока;  5 – микропроцессор.   который управляет электромеханиче-

ским  затвором, измерением, регистрацией, обработкой измеренного сиг-

нала, и обеспечивает связь с компьютерным устройством, которое  обра-

батывает полученную информацию в соответствии с выбранной методикой 

по соответствующей программе и представляет результат на дисплее в виде 

графика или таблицы. 

В качестве приемника теплового излучения используется плоская бата-

рея анизотропных термоэлементов из антимонида кадмия. Входное окно 

приемника закрыто ИК-фильтром из кремния, который обеспечивает хоро-

шее пропускание в полосе 8…14 микрон, что немаловажно для  значитель-

ного уменьшения влияния внешних засветок и бликов, и снижения шумов 

неохлаждаемого приемника при работе с объектами, температура которых 

мало отличается от фоновой температуры. 

Термо-э.д.с.  теплового приемника поступает на вход прецизионного 

высокоомного согласующего усилителя постоянного тока с малыми вход-

ными токами, не превышающими единиц наноампер,  и далее на вход ана-

лого-цифрового преобразователя микропроцессора. Микропроцессор, в со-

ответствии с заданным алгоритмом, управляет всем циклом  измерения: от-

крывает затвор перед входным окном приемника теплового излучения, 

определяет начало измерений, задает время экспозиции приемника, вычис-

ляет уровень сигнала, переводит результат в машинный код, передает полу-

ченный результат на обработку в компьютер, закрывает затвор и устанавли-

вает время выдержки до следующего измерения. [1] В персональном ком-

пьютере данные с измерительной головки обрабатываются по заданной про-

грамме и результат, по желанию, отображается в виде соответствующей таб-

лицы или графика. Специально для модернизированного прибора «Термо-

дин» разработана  и создана новая  компьютерная программа, которая поз-

воляет измерительной головке стыковаться с любым персональным ком-

пьютером, ноутбуком либо планшетом. Программа предусматривает нако-

пление и архивацию результатов обследований, создание персональных баз 

данных пациента. Наличие таких баз дает возможность наблюдения длите-

льной динамики протекания процесса функционирования органа, проведе-

ния сравнения и анализа различных этапов этого процесса, что немаловажно 

при подборе методов и препаратов для восстановления и нормализации фу-

нкции органа. [2]. 

Программа предусматривает два режима работы. Первый – это непре-

рывный, сканирующий, режим отображающий изменение теплового потока 

во времени с конкретной точки поверхности либо -  распределение интен-

сивности тепловыделения по поверхности исследуемого объекта в Вт·м-2 . 

Второй – это режим дискретных измерений, позволяющий отслеживать от-
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носительное изменение теплоотдачи с конкретных выбранных точек  пове-

рхности исследуемого объекта в относительных единицах (%) в течение 

определенного времени. Полученная информация может накапливаться в 

архиве для наблюдения за протекания процесса в течении длительного вре-

мени,  последующего сравнения и анализа. 

Разработана новая модернизированная версия конструкции комплекса 

«Термодин», отличающаяся от предудущей большей надёжностью, 

быстродействием, помехо защищённостью, чувствительностью и 

возможностью работы с  ноутбуками, съёмными кассетами для запоминания 

информации. 

Перечень литературы: 
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Анотація 

Розглянута конструкція і робота оновленого комплекса «Термодін» для 

діагностики дистанційним безконтактним способом запальних процесів у 

поверхневих та підшкіряних областях тіла людини. 

Ключові слова: комплекс, вимірювальний блок, мікропроцесор, про-

грама, діагностика. 

Аннотация 

Рассмотрена конструкция и работа обновленного: комплекса «Термо-

дин», для диагностки дистанционным бесконтактным способом воспалите-

льных процессов в поверхностных и подкожных областях тела человека 

Ключевые слова: комплекс, измерительный блок, микропроцессор, 

программа, диагностика. 

 

Abstract 

The article describes the structure and operation of the updated complex 

"Thermodyn" for remote non-contact diagnostics of inflammatory processes in 

the surface and the subcutaneous areas of the human body. 

Keywords: complex, measuring unit, microprocessor, program, diagnostics. 
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Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та 

наноелектроніка. 

 

Фізико-технічні та конструктивно-технологічні засади мікро-, функціо-

нальної та наноелектроніки; тенденції розвитку; мікро- та наноелектронні 

пристрої. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ ТАСІТРОНІВ В 

СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ 

МАГНЕТРОННИХ РОЗПИЛЮЮЧИХ СИСТЕМ 

Горбенко О. А., магістр електроніки, аспірант 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Аналізуючи відомості, що є в літературі, можна зробити висновок, що 

проблема нанесення тонкого шару покриття на вироби електроніки зберігає 

свою актуальність.  

Зазвичай в технології покриттів застосовують методи іонного розпи-

лення за допомогою розрядів високої частоти, або постійного струму [1]. 

Перший спосіб застосовується для розпилення діелектриків, які по складу 

близькі до складу покриття. Він має ряд недоліків, а саме: низьку швидкість 

осадження та невисокий ККД. Другий спосіб, розряд постійного струму, до-

зволяє розпилювати металічну мішень більш простішого складу, але при 

цьому виникають проблеми пов’язані з виниканням дуг на поверхні мішені 

і «зникнення аноду» через виникнення на ньому діелектричних шарів в ре-

зультаті хімічної взаємодії розпорошеного матеріалу з реакційним газом. 

Вирішити ці питання вдалось завдяки використанню для живлення магнет-

ронного розряду імпульсної, або синусоїдальної напруги середньої частоти 

10-1000 кГц, при якій струм розряду представляє собою послідовність уні-

полярних або біполярних імпульсів [2, 3]. В рис. 1 представлені основні не-

доліки неімпульсних МРС та переваги імпульсних систем. 

Імпульсний режим живлення 

магнетронів представляє інтерес з 

точки зору зниження теплового на-

вантаження на підкладку і мішень 

шляхом збільшення щільності імпу-

льсів або нанесенні багатокомпонен-

тного покриття шляхом почергового 

коротко імпульсного розпилення де-

кількох мішеней для отримання 

практично однорідного складу пок-

риття [4]. Крім того, в імпульсному 

режимі можливо вагомо збільшити 

щільність розрядного струму і повисити ступінь іонізації розпорошеного 

матеріалу до 30-40% і навіть більше [5]. 

У потужних радіотехнічних пристроях для комутації енергії в багатьох 

випадках краще використовувати газорозрядні прилади замість вакуумних 

електронних ламп або напівпровідникових приладів, так як невелике па-

діння напруги при газовому розряді дозволяє здійснити необхідну комута-

 
Рисунок 1. Основні недоліки неімпульс-

них та переваги імпульсних МРС [3] 
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цію струмів з амплітудою десятки-сотні ампер при напрузі більш 1 кВ і не-

значних втратах енергії [6]. Газорозрядні комутатори дають можливість 

отримувати багаторазово повторювані імпульси зі стабільними парамет-

рами, забезпечувати досить просту зміну енергії в імпульсі, генерувати ви-

соковольтні імпульси від низьковольтних джерел живлення. Крім того, га-

зорозрядні комутатори здатні відновлювати в повному обсязі свої властиво-

сті після зривів в роботі, що виникають в критичних режимах функціону-

вання. Вважаємо найбільш перспективним тасітрон – газорозрядний при-

лад, за допомогою якого можливо як включати, так і відключати електричні 

ланцюги від джерел енергії з необхідною швидкістю [6]. 

Такім чином тасітрон володіє унікальною для потужних газорозрядних 

приладів здатністю – за допомогою сітки перериває струм анода без зняття 

анодної напруги, в чому він подібний до вакуумних електронних ламп. З 

іншого боку, тасітрон володіє головною перевагою газорозрядних приладів 

– має високий ККД по анодному колу [7]. 

Принципова схема включення 

тасітрону в імпульсних пристроях 

показана на рис. 2 [6], а осцилограми 

залежності напруги на аноді і анод-

ного струму тасітрону від часу в про-

цесі імпульсної роботи приладу на 

рис. 3 [6].  

За допомогою тасітрону можна 

формувати послідовності імпульсів, 

довільно розподілених в часі, з мінімальним інтервалом між окремими ім-

пульсами порядку 0,3 мкс [6]. 

В роботах [8, 9] проведено тео-

ретичне і експериментальне дослі-

дження ефективності застосування 

тасітронів в генераторах гармоній-

них коливань високої частоти. В екс-

периментальному генераторі з неза-

лежним збудженням на частоті 10 

кГц тасітрон працював при ККД по 

анодному ланцюзі 94% і коефіцієнт 

підсилення за потужністю близько 

70. 

В роботі [10] описаний блокінг-

генератор на тасітроні і проводитися 

методика розрахунку елементів 

цього генератора.  

Таким чином для тасітронів характерні властивості: запалювання роз-

ряду виникає спочатку в анодному ланцюзі, а потім в області сітка-катод; 

 
Рисунок 2. Принципова схема вклю-

чення тасітрону [6] 

 
Рисунок 3.  Осцилограми залежності 

напруги на аноді і анодного струму та-

сітрону від часу [6] 
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час запізнювання запалювання залежить тільки від крутизни фронту імпу-

льсу напруги сітки; існує оптимальне значення струму сітки, при якому па-

діння напруги на тасітроні мінімально; гасіння тасітрону здійснюється при 

впливі на його сітку негативної напруги зсуву, яка викликає утворення щіль-

них іонних оболонок і, як наслідок цього, перерозподіл струму між сіткою і 

катодом. Саме використання тасітрону є найбільш доцільним при вдоскона-

ленні конструкції імпульсного джерела живлення МРС. 
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Анотація 

Розглянуто переваги імпульсної МРС. Запропоновано використання тасітрону в си-

стемах імпульсного живлення МРС. 

Ключові слова: МРС, тасітрон, імпульсна МРС, імпульсний режим живлення. 

Аннотация 

Рассмотрено преимущество импульсной МРС. Предложено использование та-

ситронов в системах импульсного питания МРС.  

Ключевые слова: МРС, таситрон, импульсная МРС, импульсный режим питания. 

Abstract  

We considered the advantages of impulse magnetron sputtering system. Also, we pro-

posed the use tacitron in pulsed mode impulse magnetron sputtering systems. 

Keywords: magnetron sputtering system, tacitron, impulse magnetron sputtering system, 

pulsed mode. 
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ПОРІВНЯННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПООДИНОКИХ ТА 

СУМІЩЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОКРИСТАЛІЧНИХ 

НЕОДНОРІДНОСТЕЙ 

Зінгер Я. Л., аспірантка; Попсуй В. І., ст. викладач; 

Нелін Є. А., д.т.н., професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

В радіоелектронних системах різного призначення широко застосову-

ють мікросмужкові пристрої. Один з напрямків розвитку таких пристроїв  

використання двовимірних неоднорідностей у вигляді отвору або щілини 

різної форми в металізованій поверхні або в сигнальному провіднику [12]. 

Періодично розміщені, такі неоднорідності утворюють електромагнітний 

кристал (ЕК) з зонними властивостями, аналогічними кристалу. 

Традиційні мікросмужкові неоднорідності ― вузький або широкий від-

різки смужкового провідника відповідно з високим або низьким хвильовим 

імпедансом. При виконанні умови l < λ / 8, де l  ― довжина відрізка;   ― 

довжина хвилі, такі неоднорідності еквівалентні квазізосередженим послі-

довній індуктивності та паралельній ємності [1[. 

Використання тривимірних ЕК-неоднорідностей як квазізосереджених 

реактивних елементів фільтрів забезпечує зменшення їх розмірів й розши-

рення смуги подавлення [3]. Такі неоднорідності являють собою отвори рі-

зної форми: високоімпедансна  наскрізний отвір з нависним провідником 

(рис. 1, а), низькоімпедансна  глухий металізований отвір з боку сигналь-

ного провідника (рис. 1, б) або з боку металізованої поверхні (рис. 1, в). 

Сумістимо в тривимірній ЕК-неоднорідності низько- та високоімпеда-

нсну неоднорідності і назвемо її суміщеною. Порівняємо характеристики 

поодиноких та суміщених ЕК-неоднорідностей; надалі ПН та СН відпо-

відно. 

На рис. 2, а і б при-

ведено СН, утворені 

глухими отворами з 

боку сигнального про-

відника (рис. 2, а) або з 

боку металізованої по-

верхні (рис. 2, б, основу 

не показано) з частко-

вою металізацією отвору. Сигнальний провідник неметалізованої частини 

 
 Рисунок 1. Поодинокі ЕК-неоднорідності круглої форми. 

 
Рисунок 2. Суміщені ЕК-неоднорідності. 
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отвору вузький. У неоднорідності на рис. 2, б форма сигнального провідника 

над металізованою частиною отвору повторює форму його дна. Неметалізована 

й металізована частини відповідають індуктивності та ємності. 

ПН наближено моделюється відрізком лінії передачі. Одновимірну мо-

дель (рис. 3, врізка), як показано нижче, можна застосувати і для СН. Згідно 

цієї моделі для коефіцієнта проходження СН маємо: 
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де в, н в, нtgg   ; в, н в, н в, нl  , в, н в, н2 /    . 

На рис. 3 приведено характерис-

тики ПН та СН. Форма СН відповідає 

рис. 2, а. Параметри ПН та СН: до-

вжи-на сторони квадрата 5 мм, гли-

бина от-вору 0,9 мм, ширина вузь-

кого сигналь-ного провідника 0,1 мм. 

В ПН металізовано увесь отвір, в СН 

― половину. Матеріал основи  

Rogers RO3010, товщина 1,28 мм, 

відносна діелектрична проникність 

ε = 10,2, тангенс кута діелектричних 

втрат 0,0023 на частоті 10 ГГц, тов-

щина металізації 0,035 мм. Тривимі-

рне моделювання виконано в про-

грамі CST Microwave Studio. 

Параметри одновимірної моделі, 

розраховані за формулами для мікросмужкової лінії [1], дорівнюють в 1,6z 

, н 0,15z  , в 6,4   та н 8,9  . Для врахування впливу бокових стінок СН 

значення в, нl  збільшено до 3 мм. 

Ефективність неоднорідності визначає мінімум коефіцієнта прохо-

дження мT  або еквівалентний для ПН і умовний для СН хвильовий імпеданс 

2

м м(1 1 ) /z T T   . Значення мT  для характеристик 1 і 2 дорівнюють 11,2 

та 15,1 дБ, відповідні значення z  ― 0,14 і 0,09; ефективність СН у 1,6 рази 

вища. Крім того, для СН як квазізосереджених елементів приблизо вдвічі 

розширюється частотний діапазон. 

На рис. 4 приведено характеристики ЕК на основі круглих ПН та СН з 

боку сигнального провідника. Сигнальний провідник СН виконано навис-

ним дротовим вздовж всієї неоднорідності. Параметри ПН та СН: діаметр 

отвору 6 мм, глибина отвору 0,8 мм, діаметр дротового провідника 0,1 мм. 

В ПН металізовано увесь отвір, в СН — половину. Матеріал основи — 

Rogers RO3010, кількість неоднорідностей 3, період ЕК 9 мм. 

 
Рисунок 3. Залежності коефіцієнта про-

ходження ПН (1) та СН (2, 3) згідно три- 

(1, 2) та одновимірної (3) моделей; 1 і ― 

нормовані хвильові імпеданси лінії і 

СН, індекси «в» та «н» відповідають ви-

сокому та низькому імпедансам. 

0

-15

1

2

-10

4 6

T

f

-5

, ГГц

д
Б

3

2 8
-20

,

0

10



 

Мікроелектронні пристрої. Функціональна та наноелектроніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

234 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

 

Для ПН та СН значення мT  дорівнюють 9,9 та 29,5 дБ, відповідні зна-

чення z  ― 0,16 і 0,02. ЕК на основі СН має більш широку заборонену 

зону, суттєво менші значення мT  і пульсації у дозволеній зоні. Експеримен-

тальні та розрахункові значення мT  у забороненій зоні для ЕК на основі ПН 

та СН дорівнюють відповідно 36 і 38 дБ та 64 і 75 дБ. 

СН мають значно вищу ефективність. Розрахункове та експеримента-

льне значення мT  ЕК на основі СН менше на 37 та 28 дБ відповідно. 
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Анотація 
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кристал. 

Аннотация 

Предложены совмещенные электромагнитнокристаллические неоднородности. 

Выполнено сравнение характеристик одинарных и совмещенных неоднородностей и 

электромагнитных кристаллов на их основе. 

Ключевые слова: электромагнитнокристаллическая неоднородность, электромаг-

нитный кристалл. 

Abstract 

Combined electromagnetocrystalline inhomogeneities are proposed. Comparison of  

single and combined inhomogeneities characteristics are fulfilled. 

Keywords: electromagnetocrystalline inhomogeneity, electromagnetic crystal. 

     
Рисунок 4. Експериментальні (1) та розрахункові (2) залежності 

коефіцієнта проходження ЕК на основі ПН (а)та СН (б). 
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СИМУЛЯЦІЯ АНАЛОГОВОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МІКРОСХЕМИ В 

СЕРЕДОВИЩІ MICRO CAP - 9 

Прищепа М. М., к.т.н., доц.; Озірний С. Р. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

З метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих 

мікросхем і впровадження їх у виробництво та економії коштів виконують 

моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм. 

Після створення моделі досліджують електричні параметри мікросхеми та 

оцінюють придатність тої чи іншої архітектури до впровадження у вироб-

ництво. За допомогою моделювання з великої кількості модельних рішень 

можна вибрати оптимальне. 

Методи аналізу, розрахунків і проектування схемотехнічних елементів 

базуються на моделях основних елементів інтегрованих мікросхем, тож як 

вихідні взято електричні параметри, які за умови групових способів вироб-

ництва транзисторів однакових конструкцій будуть однаковими в межах 

усього кристала. При однакових параметрах транзисторів і вибраних мето-

дах аналізу та проектування аналітичні вирази для розрахунків основних па-

раметрів схемотехнічних елементів набувають усталеної форми. 

У цій частині роботи було проведено симуляцію першого каскаду (ди-

ференційного підсилювача) розроблюваної мікросхеми.  

Нами розглядалися два варіанти схем: диференційний підсилювач за 

схемою «спільний колектор» — «спільна база» — «спільний емітер» (Рис. 

1) – с. 1 та диференційний підсилювач за такою ж схемою включення, але з 

додатковою стабілізацією струмів живлення (Рис. 2) – с. 1. 

 
Рисунок 1. Схема диференційного підсилю-

вача без стабілізації 

 
Рисунок 2. Схема диференційного під-

силювача з додатковою стабілізацією 

Проведено дослідження схем за різних значень струмів живлення, та 

побудовані їх частотні характеристики. 
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Результати симуляцій диференційного підсилювача без стабілізації 

приведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Теоретичне 

значення  

І0, мкА 

Амплітуда 

вхідного 

сигналу, 

мкВ 

Амплітуда 

вихідного 

сигналу, 

мВ 

𝐾𝑈 

Фактичний 

вхідний 

опір ri, 

кОм 

𝑅6, 

кОм 

𝑅7, 

кОм 

10 0,95 0,95 1000 2047,4 625 9,3 

50 0,95 2 2105,3 409,2 99,8 9,3 

100 0,95 2 2105,3 205,4 44,5 9,3 

150 0,95 2 2105,3 101,7 27,5 9,3 

Результати симуляцій диференційного підсилювача з стабілізацією 

приведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Теоретичне 

значення Іо, 

мкА 

Амплітуда 

вхідного 

сигналу, 

мкВ 

Амплітуда 

вихідного 

сигналу, 

мВ 

𝐾𝑈 

Фактич-

ний вхід-

ний опір 

ri, кОм 

𝑅6, 

кОм 

𝑅7, 

кОм 

10 0,95 0,95 1000 2144,5 11,5 9,3 

50 0,95 2 2105,3 425,7 1,5 9,3 

100 0,95 2 2105,3 211,8 0,57 9,3 

150 0,95 2 2105,3 105,8 0,315 9,3 

Моделювання проводилося за напруги живлення ±10 В. Аналіз моде-

лювання показав, що схеми поводять себе приблизно однаково, проте ми 

бачимо, що у схемі з додатковою стабілізацією опір резистора 𝑅6 на порядки 

менший, аніж у схемі без додаткової стабілізації. Це є досить вагомою пере-

вагою, оскільки підсилювач виконаний на інтегрованій мікросхемі, а отже 

нам бажано створювати резистори з якомога меншим номіналом. 

За низьких рівнів струму І0  максимальний коефіцієнт підсилення, що 

вдалося отримати в симуляції не перевищує 1000. При зростанні струму І0 

для нормального функціонування схеми необхідне коректування за допомо-

гою резисторів R6 та R7. 

При дослідженні функціонування схем диференційних підсилювачів за 

вхідних сигналів від 0,1мкВ до 5мкВ отримано орієнтовний максимум (3 

мкВ), адже при підвищенні відбувається придушення сигналу зверху, що є 

неприпустимим. 

Аналіз частотних характеристик показав, що частота зрізу схеми без 

стабілізації становить 150 кГц, а схеми з стабілізацією – 1,5 МГц. Далі йде 

нормальний спад (10дБ на декаду). 
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Анотація 

Проведено теоретичний аналіз функціонування диференційних підси-

лювачів в аналогових мікросхемах на біполярних транзисторах. Отримано 

аналітичні вирази для розрахунків основних параметрів: коефіцієнта підси-

лення, вхідного та вихідного опору. Також були отримані вирази для розра-

хунку номіналів ключових елементів схеми. 

Проведено порівняльний аналіз схемотехнічних рішень диференційних 

підсилювачів на основі проведених симуляцій, що дало змогу оцінити пере-

ваги та недоліки досліджуваних ДП. 

Ключові слова: інтегрована мікросхема, диференційний підсилювач. 

Аннотация 

Проведено теоретический анализ функционирования дифференциаль-

ных усилителей в аналоговых микросхемах на биполярных транзисторах. 

Получены аналитические уравнения для расчётов основных параметров: ко-

эффициента усиления, входных и выходных сопротивлений. Также были 

получены уравнения для расчёта номиналов ключевых элементов схемы. 

Проведен сравнительный анализ схемотехнических решений диффе-

ренциальных усилителей на основе проведенных симуляций, что дало воз-

можность оценить преимущества и недостатки исследуемых ДП. 

Ключевые слова: интегрированная микросхема, дифференциальный 

усилитель. 

Abstract  

Theoretical analysis of operation of differential amplifiers in analog circuits 

using bipolar transistors. The analytical expressions for calculation of basic pa-

rameters: amplification factor, input and output resistance. There were obtained 

expressions for nominals key elements of the scheme. 

A comparative analysis of the differential amplifier circuit solutions on the 

basis of simulations, allowing us to evaluate the advantages and disadvantages of 

differential amplifiers. 

Keywords: integrated chip, differential amplifier. 
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ОСОБЛИВОСТІ ХВИЛЬОВОГО ТА ВХІДНОГО ІМПЕДАНСІВ 

В РАДІОТЕХНІЦІ ТА КВАНТОВІЙ МЕХАНІЦІ 

Гіндікіна М. А., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Сучасна проблематика радіотехніки обумовлена інтенсивним розвит-

ком інформаційно-телекомунікаційних технологій на основі новітніх при-

строїв обробки сигналів. Ці пристрої в значній мірі базуються на штучних 

хвильових бар'єрних структурах, до яких належать одно- та двобар’єрні, 

одно- та двоямні, кристалоподібні структури. 

Традиційно бар'єрні задачі вирішують зшиванням рішень на межах [1]. 

У підході на основі хвильового імпедансу середовища граничні умови вра-

ховано автоматично, що суттєво спрощує моделювання. Як відомо, хвильо-

вий імпеданс характеризує реакцію середовища на хвильове збурювання. 

Імпедансний підхід дозволяє узагальнено розглядати хвильові структури рі-

зної природи, зокрема квантово-механічні [2]. 

Універсальність має й вхідний імпеданс. Аналогічно хвильовому імпе-

дансу вхідний імпеданс характеризує реакцію структури на хвильове збу-

рювання. Хвильові структури звичайно характеризують частотними залеж-

ностями S-параметрів. На відміну від S-параметрів вхідний импеданс не за-

лежить від середовища на вході, що помітно розширює можливості аналізу 

й синтезу структури. Особливий інтерес становить аналіз квантово-механі-

чного вхідного імпедансу, який взагалі не розглядається. 

Хвильові середовища поділяють на дисперсійні з синусоїдною хвилею 

та реактивні, в яких хвиля реактивно загасає [3]. В радіотехніці у переважній 

більшості середовище дисперсійне, в квантовій механіці ― реактивне. При-

клад реактивного середовища в радіотехніці ― замежевий хвилевод. Рис. 1 

ілюструє електромагнітний аналог квантово-механічного тунельного поте-

нціального бар’єра. 

Квантово-механічні хвильовий імпеданс і хвиль-

ове число визначаються формулами 

2 2( ) /Z E V m  ,   2 ( ) /k m E V  , 

де E, V та m   енергія, потенціальна енергія та ефек-

тивна маса електрона; / 2πh , h   постійна Пла-

нка. Якщо E V , Z  і k  уявні, що відповідає реактив-

ному середовищу. Для цього випадку у фази прямої хвилі має бути знак «+» 

(в радіотехніці «»). При ik k  exp(i ) exp( )kx k x    амплітуда хвилі 

експоненційно зменшується. 

В кристалоподібних структурах дисперсійний та реактивний характер 

чергуються відповідно в дозволених та заборонених зонах, що забезпечує 

максимальну різницю високого та низького рівнів сигналів при їх обробці. 

 

 

Рисунок 1. Хвилевод 

зі звуженим замеже-

вим відрізком. 
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Особливості залежностей активної й реактивної складових вхідного ім-

педансу структури обумовлені насамперед її власними (резонансними) зна-

ченнями енергії (для квантово-механічних структур) або частоти. Вхідний 

імпеданс характеризує «прозорість» структури. Повна прозорість відповідає 

резонансному проходженню. 

Можливості підходу на основі вхідного імпедансу розглянемо на прик-

ладі двобар’єрної структури (ДБС), яку широко застосовують в різних техні-

чних областях. Ключовий ефект ДБС ― резонансне проходження хвиль з ко-

ефіцієнтом проходження 1T  . Квантово-механічна ДБС з резонансним ту-

нелюванням електронів (РТЕ) ― базова структура наноелектроніки. 

Послідовно знайшовши вхідні 

імпеданси 1, 2Z  на межах бар’єрів, 

знайдемо вхідний імпеданс iZ  ДБС 

(врізка рис. 2). Залежність на рис. 2 

ілюструє РТЕ при двох рівнях енер-

гії. На рис. 3 приведені імпедансні 

характеристики цієї ДБС. Знаком 

«» перед Im iZ  враховано зміну 

знаку фази прямої хвилі. Характер 

залежності Re iZ  повторює харак-

тер залежності T . Поблизу власних 

рів-нів Re iZ  значно збільшується, 

що відповідає зростанню інтенсив-

ності хвилі, яка проходить крізь ДБС. Удалечині від власних рівнів Im iZ  

має ємнісний характер, причому Im Rei iZ Z . 

На рис. 4 приведено характеристики поблизу першого власного рівня. 

 

Рисунок 2. Залежність коефіцієнта про-

ходження ДБС. V=0,24еВ, товщина ба-

р’єра та ширина ями 2,5нм, 0m m m  . 

  

Рисунок 3. Залежності вхідного імпедансу ДБС: а ― активна; б ― реактивна складові. 
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Імпедансна умова РТЕ визначається узгодженням iZ  з імпедансом зовніш-

нього середовища: Re 1, Im 0i iZ Z  . Цій умові відповідає точка I. Залеж-

ність Im iZ  дозволяє знайти додаткову умову РТЕ: точка II при імпедансі 

зовнішнього середовища з однієї з сторін ДБС IIRe iZ . 

Вхідні імпедансні характеристики дозволяють проаналізувати хвильові 

властивості бар’єрних структур, встановити імпедансні умови резонансного 

проходження хвиль. У результаті аналізу особливостей вхідних імпедансних 

характеристик встановлено додаткову до відомої умову РТЕ для ДБС. 
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Анотація 

Вхідні імпедансні характеристики дозволяють проаналізувати хвильові, зокрема 

резонансні, властивості бар’єрних структур. У результаті аналізу вхідних імпедансних 

характеристик двобар'єрної структури знайдено додаткову до відомої умову резонанс-

ного тунелювання електронів. 

Ключові слова: хвильовий імпеданс, вхідний імпеданс, двобар‘єрна структура. 

Аннотация 

Входные импедансные характеристики позволяют проанализировать волновые, в 

частности резонансные, свойства барьерных структур. В результате анализа входных 

импедансных характеристик двухбарьерной структури найдено дополнительное к 

известному условие резонансного туннелирования электронов. 

Ключевые слова: волновой импеданс, входной импеданс, двухбарьерная структура. 

Abstract 

Input impedance characteristics enable us to analyze wave and in particular resonance 

properties of barrier structures. By the analysis of double-barrier structure input impedance 

characteristics the additional for known condition for resonance electron tunneling were found. 

Keywords: wave impedance, input impedance, double-barrier structure. 

  

Рисунок 4. Характеристики ДБС поблизу першого власного рівня: а ― активна (1) та 

реактивна (2) складові; б ― коефіцієнт проходження для випадків I і II (відповідно 1 і 2). 
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ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТРИ- ТА ОДНОВИМІРНОГО 

МОДЕЛЮВАННЯ НВЧ ФІЛЬТРІВ НИЖНІХ ЧАСТОТ 

Скляренко Є. О., магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка;  

Нелін Є. А., д.т.н., професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

При дослідженні і проектуванні НВЧ пристроїв стандартним є тривимі-

рне електромагнітне моделювання. Тривимірність значно розширює можли-

вості моделювання, але внаслідок складності моделі зв’язок між конструк-

цією та її характеристиками стає в значній мірі неявним. У результаті ускла-

днюється або навіть стає неможливим синтез конструкції, що базується на 

наочності зазначеного зв’язку. 

Моделювання доцільно розпочинати з простої моделі, яка наближено 

враховує основні властивості об’єкта, що моделюється. Така модель безпо-

середньо, можливо, навіть в аналітичній формі, встановлює зв’язок між кон-

струкцією та її характеристиками, буде наочною, дозвить підготувати вихі-

дні дані для тривимірного аналізу та синтезу конструкції. 

Для висновку про можливість використання одновимірної моделі для 

НВЧ фільтрів нижніх частот порівняємо результати три- та одновимірного 

моделювання фільтрів, виконаних на основі традиційних планарних струк-

тур (на прикладі фільтра з [1[) та тривимірних електромагнітнокристаліч-

них (ЕК) неоднорідностей [2[. 

На рис. 1 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. 2 ілюструє конструкції фільтрів зі збе-

реженням відносних роз-

мірів. Довжини фільтрів 

дорівнюють 32,73 і 23 

мм. 

В традиційній конс-

трукції квазізосереджені 

індуктивності та ємність 

реалізовані вузькими та 

широким відрізками смужкового провідника відповідно з високим та низь-

ким хвильовим імпедансом. В фільтрі на основі ЕК-неоднорідностей висо-

коімпедансна неоднорідність  наскрізний отвір з нависним дротовим про-

відником, низькоімпедансна  глухий металізований отвір з боку сигналь-

ного провідника. 

 

Рисунок 1. Фільтр нижніх ча-

стот. 

                                       а 

 

                          б 

 

 
Рисунок 2. Конструкції фільтрів на основі традицій- 

них (а) та тривимірних ЕК-неоднорідностей (б). 
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На рис. 3 приведено одновимірну модель 

фільтра у вигляді неоднорідної лінії передачі. 

Виходячи з цієї моделі у результаті перетворень 

для амплітудно-частотної характеристики 

(АЧХ) фільтра отримаємо: 
2

2 2
2

4 ( )

x yz
H

x y z




 
,                (1) 

де 
1 1 1

в в в в н н в н в н1 g ( g g ) g gx z z z z z      ; 
1 1 1

в в в н в н н нg (2 g g ) gy z z z z     ; 

1

в в в н в н н нg (2 g g ) gz z z z z   , в, н в, нtgg   , в, н в, н в, нl  , в, н  ― хвильове чи-

сло, в, нl  ― довжина елемента фільтра. 

На рис. 4 приведено АЧХ фільтрів. Тривимірне моделювання виконано 

в програмному пакеті CST Microwave Studio. АЧХ згідно одновимірної мо-

делі визначає вираз (1). Параметри одновимірної моделі фільтра традицій-

ної конструкції відповідають [1]. 

Знайдемо параметри одновимірної моделі фільтра на основі  

ЕК-неоднорідностей. 

Конструктивні параметри ЕК-неоднорідностей такі: діаметри 6 і 3 мм 

відповідно високо- та низькоімпедансної (їх прийнято як в, нl ), глибина 

отвору низькоімпедансної ― 1 мм, діаметр нависного дротового провідника 

― 0,1 мм. Матеріал основи  Rogers RO3010, товщина h  = 1,28 мм, відно-

сна діелектрична проникність   = 10,2, тангенс кута діелектричних втрат 

0,0023 на частоті 10 ГГц, товщина металізації 0,035 мм. 

Згідно графіків, приведених в [3], цим конструктивним параметрам  

відповідають такі електричні: еквівалентні хвильові імпеданси 

 

Рисунок 3. Одновимірна мо-

дель фільтра. 1 і н, вz
 ― нор-

мовані хвильові імпеданси 

лінії і елементів фільтра, ін-

декси «в» та «н» відповіда-

ють високому та низькому 

імпедансам. 

   
Рисунок 4. АЧХ фільтрів традиційної конструкції (а) та на основі  

ЕК-неоднорідностей (б) згідно три- (1) та одновимірної (2) моделей. 
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в 240Z   Ом, н 8,5Z   Ом, 6,17L   нГн, 3,45C   пФ. Як і у фільтрі тради-

ційної конструкції значення параметрів квазізосереджених елементів менші 

у порівнянні з зосередженими внаслідок впливу реактивностей, які не вра-

ховуються в моделях квазізосереджених елементів. 

Мікросмужкові квазізосереджені індуктивність та ємність визнача-

ються формулами [1] 

 в в

в

Z l
L

v
 ,   н

н н

l
C

Z v
 ,  (2) 

де в, нv  ― фазова швидкість. Оскільки 
в, н в, н/v c  , де c  ― швидкість сві-

тла у вакуумі, формули (2) дозволяють знайти еквівалентні відносні діелек-

тричні проникності в, н . При зазначених вище параметрах в 1,6   та 

н 8,6  . 

Враховуючи близькість характеристик 1 і 2, можна зробити висновок 

про прийнятність одновимірної моделі як моделі першого наближення при 

моделюванні НВЧ фільтрів нижніх частот. Одновимірна модель дозволяє 

окремі елементи фільтра (навіть такі складні як ЕК-неоднорідності) харак-

теризувати еквівалентними хвильовим імпедансом та відносною діелектри-

чною проникністю. Становить інтерес можливість використання одновимі-

рної моделі для фільтрів з іншими АЧХ. 
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Анотація 

Виконано порівняння частотних характеристик НВЧ фільтрів нижніх частот згідно 

три- та одновимірної моделей. Встановлена можливість використання одновимірної мо-

делі як моделі першого наближення. 

Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель. 

Аннотация 

Выполнено сравнение частотных характеристик СВЧ фильтров нижних частот со-

гласно три- и одномерной моделей. Установлена возможность использования одномер-

ной модели как модели первого приближения. 

Ключевые слова: фильтр нижних частот, трехмерная модель, одномерная модель. 

Abstract 

A comparison of microwave low-pass filters frequency characteristics according to three- 

and one-dimensional models is fulfilled. The possibility of the one-dimensional model using as 

a model of the first approximation is established. 

Keywords: low-pass filter, three-dimensional model, one-dimensional model. 
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МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ 

Шабалов И. Г.; Назарько А. И., к.т.н. 

Национальный технический университет Украины «Киевский  

политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 

Микроэлектромеханические системы (МЭМС) получили широкое рас-

пространение в смартфонах, системах наблюдения и контроля доступа, из-

мерительных приборах. МЭМС все чаще приходят на замену таким устрой-

ствам как кварцевые резонаторы и датчики физических величин. 

Среди достоинств таких систем можно выделить не только малые раз-

меры, но и множество других преимуществ. Так, большинство МЕМС-

датчиков имеют в своем составе модули предварительной обработки, кор-

рекции или оцифровки сигналов, модули памяти и ввода-вывода. Техноло-

гические возможности производства МЭМС позволяют также добиться 

улучшения основных параметров для различных устройств. 

Рассмотрим МЭМС-микрофон MP33AB01 фирмы ST Microelectronics: 

отношение сигнал/шум — 63 дБ, чувствительность на уровне -40 дБ и диа-

пазон рабочих частот 100 Гц — 10 кГц [1]. Стоимость такого микрофона не 

сильно отличается от наиболее дешевых дискретных микрофонов современ-

ной компонентной базы. 

Другим примером МЭМС является микросхема LIS3DSH от того же 

производителя. Это емкостный трехосевой акселерометр, который позво-

ляет проводить измерения ускорения в пределах от ±2 g до ±16 g, с точно-

стью от 0,06 мg до 0,73 мg соответственно (под g следует понимать стан-

дартное ускорение свободного падения). Данные передаются с частотой от 

3 Гц до 1,6 кГц по последовательному периферийному интерфейсу (SPI) или 

последовательному асимметричному интерфейсу (I2C). Все перечисленные 

параметры можно настроить, осуществив запись определенных значений в 

регистры памяти акселерометра. Помимо этого, акселерометр позволяет ге-

нерацию специального сигнала прерывания, к примеру, при превышении 

определенного значения ускорения. Микросхема имеет в своем составе кон-

фигурируемый фильтр нижних частот для первичной обработки сигнала. 

Отличительной особенностью данного акселерометра является встроенный 

обработчик событий типа «клик» и «двойной клик». В микросхему 

LIS3DSH так же встроен датчик температуры [2]. 

Данная модель акселерометра получила широкое распространение в ка-

честве элемента на ознакомительных платах микроконтроллеров, распро-

страняемых производителем. 

В рамках проводимых нами исследований данный акселерометр был уста-

новлен на отладочной плате микроконтроллера. После программного 
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«сброса» и отправки команд для установки предела измерения в ±2 g, ча-

стоты обновления данных в 1,6 кГц, в последовательный интерфейс микро-

контроллера поступают данные. Для более детального их анализа данные 

были перенаправлены на компьютер с помощью универсального асинхрон-

ного приемопередатчика (RS-232). Особый интерес представляет точность 

получаемых данных, поэтому плата с акселерометром была расположена в 

горизонтальном положении, что означает действие на нее ускорения сво-

бодного падения вдоль одной из осей. Согласно наименованию осей акселе-

рометра, в данной конфигурации была выбрана ось Z, для которой ее 

направление совпадает с направлением вектора ускорения свободного паде-

ния. После получения компьютером 200 пакетов данных, они были переве-

дены в значения ускорения. Полученное среднее значение ускорения соста-

вило 1,01 g. Более ценной в этом плане является информация об отклонении 

неусредненного значения. Отклонения Δg для всех пакетов данных пред-

ставлены на рис. 1, где N – номер пакета данных. 

Характер незначительных 

отклонений Δg в получен-

ной характеристике обу-

словлен не только ограни-

ченной точностью самого 

датчика, но также и нали-

чием некоторых вибраций, 

действующих на плату. На 

величину разброса значений 

ускорения свободного паде-

ния влияет также географи-

ческое положение и высота 

расположения датчика, ко-

торые различны в условиях 

эксплуатации и в условиях 

заводской калибровки. Аналогичные исследования были проведены для 

осей X и Y, для которых были получены схожие результаты. 

В данной модели акселерометра для удобства работы реализован ре-

жим калибровки и специальные регистры, которые позволяют добавлять по-

стоянное смещение к данным со всех осей. Для повышения точности прово-

димых измерений зачастую применяют различные способы программной 

фильтрации полученных данных: метод «скользящего среднего», а также 

более сложные фильтры Меджвика или Калмана. 

Для проверки работы микросхемы в условиях внешних механических 

воздействий, было проведено тестирование работы платы с акселеромет-

ром, расположенной на деревянной поверхности. Для чего, после запуска 

передачи данных на компьютер, совершались единичные слабые удары по 

поверхности вблизи платы, при зафиксированной при этом плате. 

 
 Рисунок 1. Зависимость отклонения данных аксе-

лерометра Δg для первых 200 пакетов данных 
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Полученная зависи-

мость ускорения g по оси Z 

хорошо согласуется с ожи-

даемыми результатами: три 

характерных резонансных 

выброса соответствуют 

максимумам передачи 

ускорения плате по дере-

вянной поверхности при со-

вершаемых ударах с после-

дующими процессами уста-

новления равновесного со-

стояния. 

Показания МЭМС ак-

селерометра не уступают по точности и скорости показаниям оптического 

акселерометра, но являются самыми дешевыми из названных устройств. 
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Анотація 

Представлено переваги сучасних мікроелектромеханічних систем для 

використання у РЕА. Розглянуто приклад використання акселерометра для 

визначення прискореня коливань плати РЕА. 
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Аннотация 

Представлены преимущества современных микроэлектромеханиче-

ских систем для использования в РЭА. Рассмотрен пример использования 

акселерометра для определения ускорений колебаний платы РЭА. 

Ключевые слова: МЭМС, микрофон, акселерометр. 

Abstract 

This article represents benefits of using modern microelectromechanical sys-

tems in radioelectronics Design. Article considers an example of using an accel-

erometer to determine the mechanical oscillation acceleration. 

Keywords: MEMS, microphone, accelerometer. 

 
 Рисунок 2. Зависимость ускорения в условиях  

слабых ударных воздействий 
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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ РОЗВИНУТОЇ ПОВЕРХНІ У 

ВАКУУМНОМУ РЕАКЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ  

Сидоренко С. Б., Бевза О. М., Сидоренко Я. С. 

Національний Технічний Університет України «Київський політехнічний 

інститут» ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

В радіотехніці використовуються різноманітні тонкоплівкові покриття, 

що отримані у вакуумному середовищі. Одним із типів покриттів є покриття 

з розвиненою поверхнею, які можуть використовуватись в приладах, що від-

бивають, поглинають, конвертують фотонне випромінювання, сорбують та 

поглинають гази. 

Для електродів електролітичних конденсаторів постійно проводяться 

дослідження по збільшенню питомої площі поверхні, що призведе до збіль-

шення ємності конденсаторів. Класично такі покриття отримують механіч-

ним, хімічним, елекро-хiмiчним або змішаним способом. До механічних ме-

тодів відносять крацовку, піскоструйну обробку, де коефіцієнт збільшення 

поверхні лежить в межах n = 2  6. За допомогою хімічного травлення його 

можна збільшити до n = 2  10. При елекро-хiмiчному травленні n може до-

сягати 15  20. 

Шорсткі та пористі покриття, що мають розвинену поверхню, можна 

отримувати в вакуумному середовищі різноманітними методами [1]. Так 

нами була розроблена технологія нанесення тонкої плівки конденсату Al-O 

на алюмінієву конденсаторну фольгу методом термоіонного осадження 

(ТІО) алюмінію в середовищі реакційного газу, кисню. 

Схема установки зображена на рис .1. 

В технологічній камері створювався тиск залишкового газу не гірше 

510-4 Па. Термокатодна гармата 5 потужністю 10 кВт випаровувала алюмі-

ній марки А-999-ОП, пари 3 якого в подальшому іонізувались за допомогою 

імпульсного ВЧ-індуктору 4 з протяжністю імпульсів 0,5 мкс при частоті 

слідування 880 кГц. Через натікач в камеру подається кисень, його тиск пі-

дтримувався в межах 10-1  10-3 Па. На підкладкотримач 1 потрапляє потік 

іонізованого пару 2, що складається з іонів алюмінію та кисню. Також на 

підкладкотримач подавалась негативна постійна напруга 500 В. 

Отримані зразки покриттів досліджувались за допомогою рентгенівсь-

кого електронного мікроскопу. Фото поверхневих структур зображено на 

рис. 2, з яких видно, що морфологія поверхні змінюється в залежності від 

концентрації кисню в технологічній камері. При малих концентраціях ки-

сню отримувались кристаліти Al, але при збільшенні тиску кисню криста-

літи переходили до глобулярних структур, фазовий склад, яких складався з 

суміші кристалічної фази алюмінію і аморфного оксиду алюмінію.  
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Рисунок 1. Схема електронно-променевої установки для реакційного іонного оса-

дження алюмінію. 

Вдалося досягти збільшення питомої ємності від 0,6 мкФ/см2, що від-

повідає гладкій алюмінієвій фользі, до близько 150 мкФ/см2. 

 
Рисунок 2. Мікроструктури поверхонь конденсатів системи Al-O. PO2/Vk , Пахв/мкм: 

а - 3,310-2, б - 9,610-2, в - 2,110-1, г - 4,510-1. 

Також проводились дослідження реакційного магнетронного оса-

дження металів для отримання подібних структур. Магнетронний метод має 

свої переваги перед термоіонним осадженням. Наприклад, він дозволяє оса-

джувати плівки при значно нижчих температурах поверхні при осадженні 

на неї. З іншої сторони швидкість магнетронного осадження менша в порів-

нянні з термоіонним осадженням. Також при осаджені розвинених повер-

хонь магнетронним методом, слід враховувати можливість «отруєння» мі-

шені реакційним газом. Були проведені експерименти з мішенями виготов-
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леними з різних матеріалів: Al, Ti, Ta. Окрім того були розроблені магнет-

рони з мішенями, що мають вставки з феромагнітних матеріалів [2]. Що до-

зволить наносити поглинаючі електромагнітне випромінювання покриття. 

Було встановлено, що магнетронний метод дає гірші результати по збі-

льшенню початкової ємності гладкої фольги при нанесенні покриттів з роз-

виненою поверхнею лише в два рази. При нанесенні покриттів з титану та 

танталу спостерігалось збільшення ємності, що пояснюється більшою діе-

лектричною сталою для окислів цих металів в порівнянні з алюмінієм. 

При реактивному ТІО нанесенні тонких плівок алюмінію в середовищі 

кисню спостерігається максимум підвищення шершавості поверхні при ти-

ску кисню 10-2  510-2 Па в вакуумній камері під час процесу. 
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Анотація 

Представлено методи формування розвинутих поверхні в реакційному 

середовищі за допомогою термоіонного осадження та магнетронного розпи-

лення, обговорено результати досліджень цих поверхонь на базі конденсату 

Al-O. 

Ключові слова: розвинута поверхня, термоіонне осадження, магнет-

ронне розпилення, реакційний газ. 

Аннотация 

Представлено методи формирования развитой поверхности в реакцион-

ной среде с помощью термоионного осаждения и магнетронного распыле-

ния, обсуждено результаты исследований этих поверхностей на база кон-

денсату Al-O. 

Ключевые слова: развитая поверхность, термоионное осаждение, маг-

нетронное распыление, реакционный газ. 

Abstract  

The methods for producing of developed surfaces in the reaction environ-

ment are presented. The developed surfaces are produced by using a thermionic 

deposition and magnetron sputtering. The results of these surfaces research are 

discussed. 

Keywords: developed surface, thermionic deposition, magnetron sputtering, 

reactionary gas. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ 

КЛЮЧІВ ДЛЯ ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

Казбан М. О., магістр; Дем’яненко П. О., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут iмені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Вступ 

На теперішній час Україна глибоко інтегрована у світовий інформацій-

ний простір, швидкими темпами впроваджуються новітні досягнення ком-

п'ютерних і телекомунікаційних технологій. Існує потреба у нових алгорит-

мах шифрування для захисту інформаційних ресурсів. 

Актуальними проблеми захисту інформації залишаються питання про-

ектування, створення і використання сучасних інтегрованих інформаційних 

систем за рахунок алгоритмів шифрування даних. 

Симетричний блочний алгоритм на базі мережі Фейстеля 

Під мережею Фейстеля розуміють розбиття оброблюваного блоку на кі-

лька субблоків, один з яких оброблюється деякою функцією 𝑓(𝑥), що далі 

накладається на один або декілька інших субблоків. На рис. 1 приведена 

структура на основі мережі Фейстеля [1]. 

Додатковий аргумент функції 

𝑓(𝑥), що позначено на рис. 1 як Кі 

називається ключем раунду. Клю-

чем раунду є результат обробки 

ключа процедурою розширення. За-

дача цієї процедури — отримання 

необхідної кількості ключів Кі з вхі-

дного ключа відносно невеликого 

розміру. В простих випадках розши-

рення ключа передбачає його розби-

вання на фрагменти, які використо-

вуються по черзі в раундах шифрування. Як правило процедура розширення 

ключа є доволі складною, а ключі 𝐾𝑖 залежать від значень більшості біт вхі-

дного ключа шифрування [2].  

Застосовуваний алгоритм передбачає симетричність, так як вимага-

ється використання одного і того самого ключа для шифрування та дешиф-

рування. Нехай довжина блоків алгоритму дорівнює 32 біта. Також викори-

стаємо хеш-функцію для шифрування та дешифрування, що дає змогу прий-

мати довільний блок даних і повертати рядок встановленого розміру. Для 

кодування вихідного повідомлення використовується алгоритм шифру-

вання «base64». На рис. 2 наведено загальну схему шифрування. Дешифру-

вання можливе тільки для тих повідомлень, які були зашифровані за допо-

 
 Рисунок 1. Структура алгоритмів на ос-

нові мережі Фейстеля 
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могою симетричного алгоритму. Особливістю застосування цього алгори-

тму є потреба у локальних серверах, через які виконуються операції крип-

тографії у веб-браузері. 

 
Рисунок 2. Загальна схема шифрування 

Для зменшення ймовірності підбору ключа під час атаки «брут-форс», 

потрібно використовувати обмеження для довжини ключа, який не переви-

щуватиме 32 символи. 

В табл. 1. наведені етапи шифрування та дешифрування. 

Таблиця 1 

Шифрування Дешифрування 

1.Перетворення ключа 

2.Перетворення вхідного повідом-

лення 

2.Декодування повідомлення зі 

стану «base64», перетворення шіст-

надцякової в двійкову форму 

3. Генерування додаткових послідовностей для перетворення блоків вхід-

ного повідомлення 

4. Підготовка вхідного повідомлення до шифрування 

5. Перетворення кожного блоку вхідного повідомлення 

6. Перетворення в послідовність шістнадцяткових чисел 

7. Перетворення шістнадцяткових 

чисел в символи з використанням 

«base64» 

7. Перетворення шістнадцяткових 

чисел в символи відповідно до таб-

лиці ASCII 
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Для досягнення стійкості парольної фрази пропонується використову-

вати подвійне хешування, яке захистить від атак та константну довжину па-

рольної фрази для шифрування. Для унікальності створюються блоки шиф-

рування нестандартної довжини, що дає змогу зменшити довжину блоку з 

32 біт та перетворення виконувати з субблоками по 27 біт. Завдяки цьому 

вдається під час криптозахисту варіювати довжиною вихідного повідом-

лення та вхідного повідомлення, що суттєво ускладнює процес підбору 

ключа. 

Висновки 

Запропоновано модифікований алгоритм шифрування текстової інфор-

мації. Створена аналітична модель алгоритму шифрування застосовує при 

криптозахисті варіювання довжини вхідного та вихідного повідомлення. 

При цьому зберігається ефективність математичних операцій шифрування 

та дешифрування інформації. Криптографічний алгоритм не використовує 

стандартні розміри блоків, що суттєво ускладнює процедуру підбору ключа. 
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Анотація 

Проведено розробку алгоритму для шифрування та дешифрування тес-

тових повідомлень. Створена аналітична модель алгоритму шифрування. 

Проаналізовано процес виконання шифрування та дешифрування. Визна-

чена схема роботи алгоритму. 

Ключові слова: криптографічні методи захисту, алгоритми шифру-

вання та дешифрування , кодування символів. 

Аннотация 

Проведена разработка алгоритма для шифрования и дешифрования те-

стовых сообщений. Создана аналитическая модель алгоритма шифрования. 

Проанализировано процесс выполнения шифрования и дешифрования. 

Определена схема работы алгоритма. 

Ключевые слова: криптографические методы защиты, алгоритмы 

шифрования и дешифрования, кодирования символов.  

Abstract 

Handpainted develop an algorithm to encrypt or decrypt test messages. Cre-

ated an analytical model of the encryption algorithm. Handpainted perform en-

cryption and decryption. A scheme of the algorithm. 

Keywords: cryptographic security techniques, encryption and decryption, 

character encoding. 



 

Захист інформації 

Міжнародна науково-технічна конференція 

254 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

IMPROVING THE RELIABILITY OF SYSTEM FOR SECURE 

INFORMATION TRASMISSION 

Vo Duy Phuc; Mai Van Ha 

Faculty of Information Technology, University of Science and Technology, The 

University of Danang, Danang City, Vietnam  

By using masking noise-like signals, modern Secure Information Trans-

mission Systems (SITS) use auto-oscillating systems in order to generate deter-

ministic chaos. Dynamic chaos has properties which absolutely comply with the 

secure communication system. These properties include a high speed data trans-

mission of stable broadband signals to multipath fading and the possibility to con-

fidential communication in real time. In this chaotic process, it can be obtained 

by using fairly simple dynamical systems which utilize reproducible numerical 

calculations. [1, 2]. 

The application of chaos in communication systems pose a variety of serious 

problems related to their reliability. The most common version of SITS consists 

of modulating information signal which controls parameters of noise transmitting 

generator. The useful signal modulates one of the 

parameters of the transmitting generator. Be-

tween the transmitting and receiving generators, 

there exists a mode of complete chaotic synchro-

nization. After the subtraction of the signals from 

the sending and receiving devices, the infor-

mation signal is detected. 

The reliability of SITS is provided by im-

proving the accuracy and temperature stability of 

elements in order to observe the identification of 

the parameters from the transmitter and receiver generators. In this system, for 

stable synchronization, generators of chaotic oscillations on the basis of tunnel 

diodes are used. Chaos mode in generator in fig.1 is associated with the presence 

of area with negative differential resistance (NDR) in the current – voltage char-

acteristics (CVC) of semiconductor components. There are two operational modes 

of the generator: change of the working point of the diode or the amount of posi-

tive feedback. 

The disadvantage of chaos generators using tunnel diodes is showed in the 

characteristics of chaotic signal (without controlling the shape of the CVC of the 

nonlinear element). To make significant changes in the characteristics of the cha-

otic signal, thereby it has to increase the degree of the secret information, possibly 

by changing the temperature of the nonlinear element such as surrounding it with 

heat control devices. With increasing the temperature, the shape of the CVC of 

the diode is also changed, that is linked to the increase in the tunnel and drift 

current. 

 
Fig. 1. Example of a chaos gen-

erator on the tunnel diode 
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Consider the normalized approximating function of CVC tunnel diode N-like 

forms 

  2 3 2(1,5 2,9) sin 3 sin ( ) 0,5nor nor norI U U           ,  (1) 
That is selected and scaled by using the given parameters α and β. Parameters 

α and β are permitted to cover all possible relations between the width of the NDR 

(
norU ) and the slope of the region with positive nonlinearity norK  (Fig. 2), caused 

by temperature changes. Parameter α is a coefficient of evenly stretching (con-

traction) of the CVC normalized curve along the axis. In the case of changing two 

parameters α and β (Fig. 2 b), the amendment is not only in the values norU  and 

norK , but also in the ratio nor norU K . Parameter   characterizes the degree of dif-

ference between the slope of both nonlinear positive and negative regions. 

 
 

а) b) 

Fig. 2. Normalized approximating function N-like forms CVC tunnel diode: 

 а) 0..1  , 1  ; b) 0..1  , 0..1   

Expanding the function (1) in Taylor series (limited fifth member) and sub-

stituting nor 0nor nor cos( ) 1mU U U t    , we can get expressions for given levels of the 

second and third harmonics: 
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. (2) 

Taking the constants nor 1mU   and 

0nor 0,5U   in expressions (2), can build 

the dependence of the ratio of the levels 

of the third and second harmonics of the 

signal response parameters   and   

(Fig. 3). 

From Fig. 3, for certain values of   

и  , characterizing the ratio between the 

 

Fig. 3. The dependence of the ratio 3

2

I
I

to 

parameters   and   
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width of the region of negative nonlinearity and steepness of the positive nonlin-

earity, it could be observed the prevalence of the level of the third harmonic above 

the level of the second ( 3 2 1I I  ). Hence, we can prove that the CVC curve of tunnel 

diode has regions, which border with negative and positive nonlinearities, and 

these regions are the cause of inversion in the ratio of levels of harmonics of the 

converted signal. 

Conclusions 

The most common version of SITS consists of modulating information signal 

which controls parameters of noise transmitting generator. The reliability of such 

system requires high accuracy and temperature stability of elements to protect the 

identity parameters of the transmitter and receiver generators. For these systems 

from the convenience of synchronization, we should use the generators of chaotic 

oscillations on the basis of tunnel diodes. To make significant changes in the char-

acteristics of the chaotic signal, thereby it has to increase the degree of the secret 

information, possibly by changing the temperature of the nonlinear element such 

as surrounding it with heat control devices. Therefore, the degrees in the infor-

mation path of non-linear products and their ratio depend on the parameters of the 

shape characteristics of the semiconductor device, the position of working point 

and the amplitude of the modulating signal. 
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Аннотация 

Предложено способ повышение надежности систем скрытой передачи информации 

с использованием синхронизированных генераторов хаоса на базе туннельных диодов. 

Рассмотрены особенности изменения параметров хаотического сигнала для повышения 

степени скрытности информации. 

Ключевые слова: скрытая передача информации, детерминированный хаос, тун-

нельный диод. 

Анотація 

Запропоновано спосіб підвищення надійності систем прихованої передачі інформа-

ції з використанням синхронізованих генераторів хаосу на базі тунельних діодів. Розгля-

нуто особливості зміни параметрів хаотичного сигналу для підвищення ступеня скрит-

ності інформації. 

Ключові слова: прихована передача інформації, детермінований хаос, тунельний 

діод. 

Abstract 

The proposed method aims to improve the reliability of the system of secure information 

transmission using synchronized chaos generators on the basis of tunnel diodes. The features 

of changes of the parameters of the chaotic signal should be considered in order to increase the 

degree of the secretiveness of information. 

Keywords: secure communication, deterministic chaos, tunnel diode. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭВМ 

Богомолов Н. Ф.1 , к. т. н, доцент; Троц А. А.2 , к. т. н, доцент;  

Реутская Ю. Ю.1 , старший преподаватель 
1 Национальный технический университет Украины «Киевский политехни-

ческий институт», г. Киев, Украина. 
2 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

г. Киев, Украина 

Теория материально-энергетической избыточности информативно мо-

жет быть обеспечена разработкой основных понятий информативной ин-

формации, передаваемой, обрабатываемой, воспринимаемой заказчиком и 

может быть запечатленной, зарегистрированной и воспроизведенной с гара-

нтированной степенью защищенности. Эта теория позволяет трактовать по-

нятие объектов исследования как отдельных целостных информативно-ма-

териальных динамических структур. В современных информативных техно-

логиях информация об объекте имеет определенные границы и определяе-

тся как информативный объем объекта отображения. Искажение информа-

тивного объема объекта отображения приводит к нарушению точности ото-

бражения, обработки, передачи и восстановления информации. На этапе 

восстановления информации принимаются меры по ее кодированию мето-

дами специальных искажений информации, передаваемой отдельно пара-

ллельными каналами связи, или отдельными кодированными блоками, ко-

торые независимо друг от друга доставляются. 

При разработке комплексной системы защиты информации (КСЗИ) 

сформулируем основу построения КСЗИ при передаче информативных 

объемов информации: 

1. КСЗИ предполагает двухканальную независимую передачу информа-

ции средствами передачи информации от поставщика информации заказ-

чику. Первый канал — это передача "ключа" кодирования; второй канал - 

это передача кодированного объема информации (даже открытым досту-

пом). 

2. Пусть информация о состоянии объекта информативно анализиру-

ется, представленная в прогрессирующем пространстве по количеству эне-

ргетических состояний, образует объект на базе информативно-энергетиче-

ских возможностей оборудования передачи-восприятия информации от по-

ставщика информации до ее заказчика. Тогда при передаче реальных объе-

мных изображений (трехмерных) прогрессирующее пространство состоя-

ний объекта, подлежащего информированию со стороны поставщика ин-

формации, записывается зависимостью 
zyx

EN e , где EN  — функция энер-

гетических состояний объекта; x , y , z  — координаты информативного 
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объема объекта информирования. Например, три канала связи генерируют 

сигналы: первый x  — в диапазоне от  20 до 250 Гц, второй y  — от 10 до 

200 Гц, третий z  - от 50 до 300 Гц по своим установленным программам. 

Тогда для определения максимума всех возможных состояний данной сис-

темы необходимо вычислить EN . Это даст возможность определить прио-

ритетность защиты каждой из программ. 

3. Перед передачей информация превращается из полученного про-

грессирующего пространства в евклидово путем формирования соответст-

вующего оператора перехода. Есть ( ) ( )
zyx

E Ee Q N xyz Q N V  , где ( )EQ N  

— оператор перехода с прогрессирующего информативного пространства в 

евклидово, V  — трехмерный информативный объем в евклидовом про-

странстве (некоторое объемное изображение, подлежащее передаче заказ-

чику). 

4. Сигнал V  к заказчику поставляется обычными каналами передачи 

информации в свободном доступе. Сигнал ( )EQ N  является ключом кодиро-

вания и подается при необходимости в кодированном виде заказчику по 

конфиденциальным каналам передачи информации.  

Проанализировав передачу информативных объемов информации с то-

чки зрения энергетического пространства Дирака-Реалиума [1, 2], можно 

прийти к выводу, что проектирование системы защиты информации на 

этапе ее технической реализации связано с решением следующих проблем: 

 Необходимость формирования на основе классических методов ап-

проксимации и линеаризации информативного изображения базового 

объекта контроля; 

 Формирование и анализ пороговых входных сигналов управления, 

определяющие количество каналов ввода информативного комплекс-

ного сигнала; 

 Определение комплексных факторов, вносящих обезображивающее 

действие на информативное изображение базового объекта контроля; 

 Обеспечение защиты информации контролируемого объекта от иска-

жений; 

 Защиту кодированием и кодированные преобразования информации 

контроля для дальнейшей обработки и передачи потребителю. 

В качестве пути решения поставленной проблемы проектирования кон-

кретной системы защиты информации, поступающей от конкретного 

объекта контроля, на этапе технической реализации предложено предвари-

тельное выполнение ряда теоретико-технических мероприятий: 

1. Разработка и анализ комплексного параметра кодов, который форми-

рует устойчивое изображение базового объекта контроля на мониторе ЭВМ; 

2. Обеспечение режима сохранения полученного кодированного изо-
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бражения (информации) путем создания ключа кодирования на базе програ-

ммной реализации системы кодирующих импульсов, используя про-

грессивные методы кодирования; 

3. Создание программного комплекса кодирования ключа в режиме ко-

дирования входа в базу данных объекта обработки необходимой информа-

ции; 

4. Обеспечение автоматизации доступа к каналам получения, обрабо-

тки и дальнейшей отправки информации; 

5. Разработка «идеи абсолютного шифра» — обеспечение нуля на входе 

при обработке полученной информации; 

6. Создание комплекса нормируемых «входов» для обработки персона-

льной информации. 

Кроме этого, рекомендуется ряд мероприятий организационного хара-

ктера: разработка рекомендаций обеспечения гарантий пользователям, уре-

гулирование вопросов содержания персональных кодирующих средств. 

Таким образом для разработки эффективной конкретной системы за-

щиты информации, которая поступает, обрабатывается, хранится в отдель-

ной ЭВМ и передается другим пользователям, предлагается путь персона-

льного программного кодирования информации на базе персонального 

средства кодирования. 
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Аннотация 

Определены проблемы при проектировании конкретной системы защиты информа-

ции, поступающей от конкретного объекта контроля, на этапе ее технической реали-

зации. В качестве пути решения этих проблем предложено предварительное выполнение 

ряда теоретико-технических мероприятий.  

Ключевые слова: система защиты информации, кодирование, объект контроля. 

Анотація 

Визначено проблеми у разі проектування конкретної системи захисту інформації, 

що надходить від конкретного об'єкта контролю, на етапі її технічної реалізації. В якості 

шляху вирішення цих проблем запропоновано попереднє виконання ряду теоретико-те-

хнічних заходів.  

Ключові слова: система захисту інформації, кодування, об'єкт контролю. 

Abstract 

Problems in the design of a specific system of information protection from a specific con-

trol object at the stage of technical implementation defined. As solutions to these problems 

suggested the preliminary implementation of a number of theoretical and technical measures. 

Keywords: system of information protection, coding, control object. 
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АЛГОРИТМ ВИЛУЧЕННЯ ВЕКТОРІВ ОЗНАК В СИСТЕМІ 

ГОЛОСОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ 

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

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

В сучасному світі все більшого розвитку набувають біометричні сис-

теми (БС) контролю доступу користувача до певних ресурсів чи об’єктів. 

Головним показником БС є індивідуальна характеристика користувача, за 

якою надається право доступу. Одним із напрямів біометричної ідентифіка-

ції є ідентифікація людини за голосом. 

Розглянемо алгоритм вилучення векторів ознак з вхідного мовного си-

гналу рис. 1. 

Перший крок — перетворення аналогового сигналу в цифровий. Цей 

процес розбивається на два етапи: дискретизація і квантування. При дискре-

тизації сигнал розбивається на окремі вимірювання амплітуди через деякий 

часовий інтервал. Число вимірювань в секунду називається частотою дис-

кретизації. Процес подання дійсних значень цілими називається квантуван-

ням. Надалі відцифрований сигнал буде позначатися як [ ]x t , де t  деякий мо-

мент часу. 

Після чого відбувається розбиття відцифрованого сигналу на невеликі 

фрагменти (фрейми), що характеризують окремі елементи мовного сигналу, 

для яких можна зробити припущення, що сигнал є стаціонарним. Розбиття 

на фрейми проводиться таким чином: вибирається віконна функція, яка 

приймає нульове значення всередині деякого часового відрізку, а за його 

межами — нульове. Далі вона послідовно застосовується до сигналу і, таким 

чином, «витягується» інформація всередині фрейму. Вилучення сигналу 

проводиться шляхом перемноження значення сигналу [ ]x t  в момент часу t  

зі значенням віконної функції [ ]w t  в момент часу t : 

 [ ] [ ] [ ]y t w t x t  , 

де [ ]x t  — значення сигналу; [ ]w t  — значення віконної функції. 

Віконна функція характеризується трьома величинами: шириною (в мі-

лісекундах), зміщенням (число мілісекунд між границями послідовних ві-

кон) і формою. 

Наступний крок — витяг спектральної інформації для сигналу, отрима-

ного на попередніх етапах. На цьому етапі необхідно з'ясувати, яка кількість 

енергії міститься в кожному частотному діапазоні. Для вилучення спектра-

льної інформації застосовується дискретне перетворення Фур'є. 
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На вхід подається ро-

збитий на фрейми сигнал, 

а на виході для кожного з 

T  частотних діапазонів - 

комплексне число [ ]X k , 

яке є амплітудою і фазою 

вихідного сигналу: 
21

0

[ ] [ ]
T i kt

T

t

X k x t e

 



  , 

де [ ]x t  — значення сиг-

налу; T  — кількість час-

тотних діапазонів. 

Потім здійснюється 

перехід від величини час-

тоти звуку до значення 

висоти (мел) за форму-

лою: 

( ) 1127ln(1 )
700

f
mel f   , 

де f  — частота. 

Це необхідно для вра-

хування значущого чин-

ника: людський слух має 

неоднакову чутливість 

для різних частотних діа-

пазонів. Далі формуються 

трикутні фільтри, в яких 

накопичується 20 значень 

енергії для кожного з час-

тотних діапазонів (10 фі-

льтрів розподілені лінійно 

нижче 1000 Гц, а решта - 

логарифмічно вище 

1000 Гц) і береться лога-

рифм кожного отриманого значення мел. Використання логарифма робить 

оцінки ознак менш чутливими до відмінностей у способі подачі вхідного 

сигналу. 

Наступним кроком є обчислення кепстра. Кепстр дозволяє відокремити 

джерело звукової хвилі від фільтра, властивості якого проявляються при 

проходженні вихідної хвилі по голосовому каналу при утворенні звуку [1]. 

При цьому велика частина корисної інформації міститься в фільтрі. 

Вхідний аналоговий 

сигнал

Розбиття на фрейми

Дискретне 

перетворення Фур є

Перетворення в шкалу 

мел

Зворотне перетворення 

Фур є

Цифровий сигнал

Перетворення в 

цифровий сигнал

Значення енергії для 

кожного фрейму

Обчислення кепстра

Обчислення дельта і

подвійних дельта

значень

Результуючі

вектори ознак

Рисунок 1. Алгоритм вилучення ознак з вхідного 

мовного сигналу 
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Формально кепстр можна визначити наступним чином: 
2 21 1

0 0

[ ] log( [ ] )
T T i kt i kt

T T

t t

c t x t e e

    

 

   , 

де [ ]x t  — значення сигналу; T  — кількість частотних діапазонів;  

Крім того, для кожного фрейму додається ще одна ознака − енергія си-

гналу: 
2

2

1

[ ]
t

t t

E x t


  . 

Останнім етапом є обчислення дельта значень і подвійних дельта зна-

чень для отриманих на попередніх етапах ознак, які також додаються в ре-

зультуючий вектор ознак. Дельта значення обчислюються за формулою: 

( 1) ( 1)
( )

2

c t c t
d t

  
 , 

де ( )c t  — кепстральний коефіцієнт. 

Подвійні дельта значення обчислюються аналогічно, з тією лише різни-

цею, що замість кепстральних коефіцієнтів використовуються обчислені де-

льта значення [2]. 

Такий алгоритм вилучення векторів ознак є простим в реалізації, але 

потребує прийнятних обчислювальних потужностей при використані його у 

системах голосової ідентифікації. 
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Анотація 

В роботі представлено ефективний алгоритм для вилучення векторів ознак з вхід-

ного мовного сигналу в системі голосової ідентифікації особи. 

Ключові слова: голосова біометрія, біометрична система, розпізнавання голосу. 

Аннотация 

В работе представлен эффективный алгоритм, касающийся извлечения векторов 

признаков из входного речевого сигнала в системе голосовой идентификации личности. 

Ключевые слова: голосовая биометрия, биометрическая система, распознавания 

голоса. 

Abstract  

This article presents the effective algorithm dealing with the extracting features vectors 

of the input speech signal in voice identification. 

Keywords: voice biometrics, biometric system, voice recognition. 
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ІМПЕДАНСНИЙ ВИЯВЛЮВАЧ ЗАКЛАДНИХ ПРИСТРОЇВ 

ЗАМАСКОВАНИХ ПІД РАДІОЕЛЕМЕНТИ 

Наконечний Т. А., магістрант, Євграфов Д. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Виявлення вбудованих в апаратуру закладних пристроїв є досить скла-

дною задачею, оскільки вони можуть бути замасковані під радіоелементи, 

та елементи конструкції [1]. Ускладнює виявлення інтегрованих закладних 

пристроїв наявність схемотехнічного зв’язку з «маскуючим» електронним 

пристроєм (наприклад, виконують роль ємності тощо). Також деякі пристрої 

маскування випромінюють достатньо потужні поля, тому застосування ін-

дикаторів поля не завжди доцільне. Виявлення таких закладних пристроїв 

найчастіше відбувається візуальним шляхом, коли присутній для порів-

няння пристрій-аналог з можливістю доступу до внутрішнього простору [1, 

2, 3]. 

Технічно це завдання дозволяє вирішити спеціалізований виявлювач. 

Принцип роботи такого виявлювача грунтується на вимірі комплексних ха-

рактеристик у відповідних вузлах друкованої плати. Будь-який закладний 

пристрій характеризується комплексним опором (імпедансом), внесення 

якого створить неузгодження з іншими каскадами схеми. Якщо встановити 

діапазон розходження комплексного опору інтегрованого пристрою на пев-

них частотах з опорами сусідніх елементів друкованої плати, то матимемо 

критерій виявлення «вбудова-

них» пристроїв. Для демонстра-

ції такого виявлювача розгля-

немо моделі закладних пристроїв 

у вигляді приведених схем з пос-

лідовною та паралельною архіте-

ктурою (рис. 1, 2) [4, 5].  

 Імпеданс послідовної архі-

тектури закладного пристрою: 
2 ( )

11
2 ( )

1( ) ,
2 ( )

11
2 ( )

1

R R f
CR

R R f
CZ f

R R f
CR

R R f
C












 

де R1, R1 – приведені опори; 

1

1
,

2 1
CR

j f C


     
де f – частота; С1 – приведена єм-

ність. 

 
Рисунок 1. Послідовна архітектура 

 
Рисунок 2. Паралельна  архітектура 



 

Захист інформації 

Міжнародна науково-технічна конференція 

264 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

Імпеданс паралельної архітектури закладного пристрою:  

 
' '

'1
' '

1

2 ( )
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( ) C
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R R f
R

R R f
Z f





  

де '1R , '2R  – приведені опори; 

 '
1 '

1
,

2 1
CR

j f C


   
 

де C1`– приведена ємність. 

Результати порівняння параметрів схем-моделей на рис. 1 та 2 з пара-

метрами закладних пристроїв, що максимально їм відповідають, представ-

лені на рис. 3 та 4. З яких видно, що запропоновані моделі є адекватними. 

  
Рисунок 3. Порівняння імпедансу оригі-

нального пристрою з імпедансом моделі 

з послідовною архітектурою 

Рисунок 4. Порівняння імпедансу оригіна-

льного пристрою з імпедансом моделі з 

паралельною архітектурою 

Структурна схема виявлювача показана на рис. 5. Джерело E формує 

сигнал змінюваною частотою. На резисторі R, діє напруга Ur, а на досліджу-

ваних макетах − Uz. Досліджувані напруги через аналогово-цифровий пере-

творювач (АЦП) передаються на обчислюваний пристрій (ОП), який розра-

ховує комплексний опір 

.
Uz

Z R
Ur

   

Крім цього розрахо-ву-

ється різниця фаз між зазначе-

ними напругами φ. Викорис-

товуючи отримані експериме-

нтальні дані, можна розраху-

вати – активний опір Re та ре-

активний опір моделей закла-

дного пристрою за формулами: 

 Re | | cos( ),Z    Im | | cos( ).Z    

В мікроконтролері виявлювача відбувається аналіз розходження імпе-

дансів між моделями закладних пристроїв на різних частотах з норматив-

ними значеннями.  

 

Рисунок 5. Структурна схема виявлювача 
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Нормативні значення імпедансу на різних частотах для аналізу моделей 

закладних пристроїв приведені у табл. 1. 

Таблиця 1 
 Послідовна схема Паралельна схема 

F кГц 0,1 0,4 1,0 4,0 10,0 0,1 0,4 1,0 4,0 10,0 

Z, 

Ом 

4,5 6,7 33,9 63,8 30,68 7,1·104 1,8·103 7,2·103 1,8·103 723,4 

250 485 313,4 94,1 47,1 5,1·103 9,95·103 6,4·103 1.8·103 722 

На практиці знаходження закладного пристрою за допомогою виявлю-

вача полягає у вимірюванні комплексного опору та зсуву фаз у певних точ-

ках електричних плат маскуючого радіоелектронного пристрою. Це техні-

чно дозволить виявляти «вмонтовані» закладні пристрої в друковані плати 

радіоелектронної апаратури, і тим самим сприятиме технічному захисту ін-

формації. 

Такий виявлювач додатково можна обладнати світловим і шумовим ін-

дикаторами, в разі розбіжностей опорів у відповідних вузлах виміру на дру-

кованій платі автоматично спрацьовуватиме сигналізація. 
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Анотація 

Представлено пристрій виявлення закладних пристроїв, замаскованих під радіоеле-

менти у радіоелектронній апаратурі, що базується на дослідженні імпедансних характе-

ристик моделей закладних пристроїв. Виявлювач передбачає аналіз розходження ком-

плексних опорів, що вимірюютьcя у відповідних вузлах друкованої плати. 

Ключові слова: виявлювач, закладний пристрій, імпеданс. 

Аннотация 

Представлено устройство обнаружения закладных устройств, замаскированное под 

радиоэлементы в радиоэлектронной аппаратуре, что основано на исследовании импе-

дансных характеристик моделей закладных устройств. Обнаружитель предусматривает 

анализ различия комплексных сопротивлений, измеренных в соответствующих узлах пе-

чатной платы. 

Ключевые слова: обнаружитель, закладной устройство, импеданс. 

Abstract 

Presented embedded devices detection device disguised as radiolements in electronic 

equipment, based on a study of the characteristics of the impedance models of embedded de-

vices. The detector provides an analysis different complex resistances measured in the respec-

tive printed circuit board assemblies. 

Keywords: detector, embedded device, impedance. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНОГО СТЕГОДЕТЕКТОРУ ФАРІДА 

ПРИ ВБУДОВУВАННІ ДАНИХ У ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ ЗГІДНО 

АДАПТИВНИХ МЕТОДІВ 

Прогонов Д. О., к.т.н. 

Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет  

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна 

Вступ 

Важливу роль у забезпеченні надійного захисту інформаційних ресур-

сів державних установ і приватних корпорацій відіграє виявлення та проти-

дія роботі прихованих (стеганографічних) систем передачі інформації. Для 

виявлення відомих стеганографічних методів (СМ) приховання повідом-

лень у мультимедійних даних, зокрема цифрових зображеннях (ЦЗ), широко 

застосовуються методи статистичного [1] та структурного [2] стегоаналізу. 

У випадку обмеженості або відсутності апріорних даних щодо використа-

ного СМ для детектування прихованих повідомлень (стеганограм) застосо-

вуються методи універсального (сліпого) стегоаналізу. Незважаючи на зро-

стаючий інтерес до напрямку сліпого стегоаналізу ЦЗ, в літературі наразі 

відсутні відомості щодо оцінки ефективності відомих універсальних стего-

детекторів (УСД) у випадку формування стеганограм згідно новітніх СМ. 

Внаслідок цього становить інтерес оцінка імовірності виявлення стеганог-

рам з даними, вбудованими згідно сучасних адаптивних методів, при вико-

ристанні відомих УСД, зокрема стегодетектору Фаріда. 

Універсальний стегодетектор Фаріда 

Особливістю стегодетектору Фаріда є дослідження не тільки характе-

ристик зображення-контейнеру (ЗК), зокрема з використанням двовимір-

ного дискретного вейвлет перетворення (ДДВП), а й врахування відміннос-

тей у результатах реконструкції вихідного (чистого) та заповненого контей-

нерів при застосуванні оберненого ДДВП [3]. Це дозволяє підсилити зміни 

характеристик ЗК, обумовлених застосуванням методів попередньої обро-

бки контейнеру та стегоданих. 

В якості ознак, що використовуються при проведенні стегоаналізу, в 

УСД Фаріда використовуються характеристики розподілу значень апрокси-

муючих та деталізуючих коефіцієнтів трирівневого ДДВП зображення, а та-

кож похибок реконструкції досліджуваного зображення при використанні 

ліфтинг-схеми. Загальна кількість параметрів зображення-контейнеру, що 

використовується для налаштування УСД Фаріда, є рівною 72. 

Адаптивні стеганографічні методи 

Забезпечення високої стійкості стеганограм до відомих методів пасив-

ного та універсального стегоаналізу ЦЗ потребує мінімізації змін характе-

ристик ЗК, обумовлених прихованням повідомлень. Для визначення даних 
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змін в адаптивних СМ застосовується функція оцінки спотворень ЗК embedF

.  

Враховуючи високу складність моделювання реальних зображень, ви-

користовується апроксимація ˆembedF  функції embedF , отримана на основі тео-

ретичних міркувань, зокрема з використанням математичного апарату ста-

тистичної фізики в алгоритмі HUGO [4], або евристичним шляхом, напри-

клад, в алгоритмі WOW [5]: 

                
 

1

~
1 ,

ˆ , ,
n

WOW k k k
uv uv uv ij ijembed

k u v M N

F X Y W X W X W X Y



  

     

або S-UNIWARD [6]: 

 
                

3

1 1 1

ˆ , , ,
M N

UNIWARD k k k
uv uv uvembed

k u v

F X Y W X W Y W X 
  

      

де ,X Y відповідно, зображення-контейнер та стеганограма розміром 

M N  пікселів;  k
uvW   коефіцієнти k того рівня двовимірного дискрет-

ного вейвлет перетворення ЗК на позиції  ,u v ;  константа для стабілі-

зації чисельних розрахунків. 

Отримані результати 

Дослідження ефективності використання УСД Фаріда для виявлення 

стеганограм, сформованих згідно алгоритмів HUGO, WOW та S-UNI-

WARD, проводилося на тестовому пакеті зі 100,000 зображень, псевдовипа-

дковим чином обраних зі стандартного пакету MIRFLICKR-1M. Тестові зо-

браження були масштабовані до однакового розміру 640 480  пікселів. 

Ступінь заповнення ЗК стегоданими змінювалася від 5% до 25% з кроком 

5%, та від 25% до 95% з кроком 10%. 

За результатами тестування УСД Фаріда були розраховані значення 

стандартних метрик якості стегодетекторів, зокрема площа під ROC-кривою 

(AUC), коефіцієнт кореляції Метьюса та інші. В якості прикладу на рис. 1 

наведена залежність значення AUC від 

ступеня заповнення ЗК стегоданими 

при використанні методів HUGO, 

WOW та S-UNIWARD. 

В області слабкого заповнення зо-

браження-контейнеру стегоданими 

(менше 10%) значення метрики AUC є 

близькими до 0.5 (рис. 1), що відповідає 

випадковому віднесенню зображень до 

класів незаповнених ЗК та стеганограм.  

Варто зазначити нелінійний харак-

тер зміни залежності метрики AUC від ступеня заповнення ЗК стегоданими 

 
Рисунок 1. Залежність значень площі 

під ROC-кривою від ступеня запов-

нення зображення-контейнеру стего-

даними для УСД Фаріда 
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для методу WOW, що дозволяє мінімізувати імовірність виявлення стегано-

грам у випадку сильного заповнення контейнеру стегоданими (більше 50%) 

у порівнянні з іншими стеганографічними алгоритмами (рис. 1). 

Висновки 

За результатами проведеного дослідження виявлено суттєві обмеження 

використання універсального стегодетектору Фаріда для виявлення стега-

нограм, сформованих згідно адаптивних стеганографічних алгоритмів, осо-

бливо в області слабкого заповнення ЗК стегоданими (менше 10%). Також 

встановлено, що на ефективність застосування УСД Фаріда суттєво впливає 

вибір області в якій проводиться мінімізація функції оцінки спотворень ЗК 

при формуванні стеганограм. 
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Анотація 

В роботі проведено порівняльний аналіз імовірності виявлення стеганограм, сфор-

мованих згідно адаптивних алгоритмів HUGO, WOW та S-UNIWARD, при використанні 

універсального стегодетектору Фаріда. Виявлено вагомі обмеження застосування стего-

детектору, особливо в області слабкого заповнення зображення-контейнеру стегоданими 

(менше 10%). 

Ключові слова: універсальний стегоаналіз, стегодетектор Фаріда. 

Аннотация 

В работе проведен сравнительный анализ вероятности обнаружения стеганограм, 

сформированных согласно адаптивных алгоритмов HUGO, WOW и S-UNIWARD, при 

использовании универсального стегодетектора Фарида. Выявлены существенные огра-

ничения стегодетектора, особенно в случае слабого заполнения изображения-контейнера 

стегоданными (меньше 10%). 

Ключевые слова: универсальний стегоанализ, стегодетектор Фарида. 

Abstract  

The paper is devoted to comparative analysis of detection accuracy the stego images, 

formed according to content-adaptive embedding methods HUGO, WOW and S-UNIWARD, 

by usage of universal Farid’s stegdetector. It is revealed substantial limitation of stegdetector, 

especially by low cover image payload (less than 10%). 

Keywords: blind steganalysis, Farid’s stegdetector. 
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НЕЛИНЕЙНАЯ ЛОКАЦИЯ МОМ-СТРУКТУР 

Во Зуй Фук, аспирант, Зинченко М. В., к.т.н. 

Национальный технический университет Украины «Киевский политехни-

ческий институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 

Повышение эффективности использования детектора нелинейных пе-

реходов (NLJD − Non Linear Junction Detector) в условиях рассеивателей ко-

ррозионного происхождения предполагает задание пороговых уровней при-

нятых кратных гармоник iQ  и их соотношения ,i jL  ( ,i j   номера гармоник, 

, 2, 3,...i j  , i j , 2,3L  далее просто L ). Выбор значения L  требует рацио-

нального удовлетворения двум требованиям: повышение эффективности 

обнаружения и идентификации радиоэлектронных устройств (РЭУ) и 

уменьшение вероятности их пропуска в случае “малой” нелинейной эффек-

тивной площади рассеяния (НЭПР). Поэтому актуальным становится целе-

сообразность завышения порогового соотношения L  для повышения наде-

жности NLJD в обнаружении РЭУ с “малой” НЭПР в условиях МОМ-

структур (металл-окисел-металл) [1]. 

При достаточно малой толщине пленки окисла в месте контакта метал-

лов (менее нескольких десятков ангстрем) основным механизмом переноса 

носителей заряда в МОМ-структуре является туннельный эффект [2]. 

Для МОМ-структур из одинаковых металлов характерна симметричная 

вольт-амперная характеристика (ВАХ). В случае МОМ-структур из неоди-

наковых металлов в зависимости от толщины оксида и его свойств харак-

терна асимметричность (квазиявная, если асимметрия не существенна, и яв-

ная в противном случае). В свою очередь асимметричная ВАХ МОМ-

структуры может иметь положительную или отрицательную асимметрию. 

Вид асимметрии ВАХ определяет местоположение точки пересечения каса-

тельных при U1 и U2 (рис. 1). Если точка пересечения рассмотренных каса-

тельных в области U>0 и I>0 (точка 

А1 на рис. 1), то имеем положитель-

ную асимметрию. Нахождение 

точки в области U<0 и I<0 свиде-

тельствует про отрицательную 

асимметрию (точка А2 на рис. 1). 

Для контактов между металлами 

Al, Cr, Ni тип асимметрии зависит 

от толщины и площади окисла 

(определяется эффективностью 

туннеоирования). Например, 

структура Al-A1203-A1 может 

иметь явную асимметрию ВАХ 

двух типов [3]. 

 
Рисунок 1. Определение положительной и 

отрицательной асимметрии ВАХ 
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Для исследования влияния формы ВАХ МОМ-структур на соотноше-

ние уровней нелинейных продуктов в спектре преобразованного сигнала 

воспользуемся методом аппроксимирующих функций 

   Н Н
2 3 1

Н 1 Н 2 Н Н3 1n nn

n nI U aU a U a U a U a U
     ,  (1) 

где 1a ,.. na  – коэффициенты аппроксимации; n – количество уравнений. В 

табл. 1 представлены коэффициенты аппроксимации нормированных ВАХ. 
 Таблица 1

 

№ 
Формы ВАХ МОМ-

структур 1a  2a  3a  4a  5a  

1 Симметричная 0,256 0,000 0,279 0,000 0,465 

2 
С квазиявной положи-

тельной асимметрией 
0,246 0,045 0,224 -0,009 0,498 

3 
С явной положитель-

ной асимметрией 
0,237 0,090 0,169 -0,019 0,530 

4 
С квазиявной отрица-

тельной асимметрией 
0,267 -0,058 0,369 -0,031 0,450 

5 
С явной отрицательной 

асимметрией 
0,284 -0,137 0,461 -0,006 0,388 

Примем, что при моногармоническом воздействии зондирующего сиг-

нала на МОМ-структуре возникнет напряжение 

 Н 0( ) cos( )mV t U t    , (2) 

где НmU  − нормированная амплитуда наведенного напряжения, 0  − круго-

вая частота,   − начальная фаза. С использованием (2) и (1) получим ап-

проксимирующие функции уровней второй и третьей гармоник [4]: 

  2 4
2 0 2 Н 4 Н(2 ) 0,5 0,5m mI a U a U   , 3 5

3 0 3 Н 5 Н(3 ) 0,25 0,312m mI a U a U   , (3) 

Согласно выражениям (3) рассчитаны для разных форм ВАХ МОМ-

структур соотношения 2 3I I  в зависимости от НmU . В наихудшем случае  

зондирование маломощным сигналом, нормированная амплитуда НmU  не 

превысит значение 0,1 относительно Н 1U  . По каждому дискретному зна-

чению L  рассчитаны значения 

максимальной частоты ошибоч-

ной идентификации МОМ-

структур 

    0,1 100%q qL l L    
, 

где ql  − ширина диапазона НmU , 

в котором 2 3I I L , q   порядко-

вый номер формы ВАХ, ( 1,4q  ). 

Вероятность верной идентифика-

ции РЭУ в условиях МОМ-

 

Рисунок 2. Распределение  qp L  в усло-

виях среды с МОМ-структурами 
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структур при зондировании маломощным сигналом равна 

   100 %q qp L L   
. На рис. 2 приведены распределения  qp L  для 

МОМ-структур с разными типами форм ВАХ. 

Заключение 

На эффективность идентификации РЭУ методом нелинейной радиоло-

кации влияет наличие в исследуемом пространстве МОМ-структур с явной 

асимметрией ВАХ. Особенно это имеет место при попадании таких корро-

зионных образований под зону действия боковых лепестков передающей 

антенны локатора. В таком случае повысить надежность NLJD можно лишь 

снижением уровней побочных излучений передающей антенны, поскольку 

само по себе завышение порогового соотношения приведет к росту вероят-

ности пропуска РЭУ. Для МОМ-структур с квазиявными асимметриями 

ВАХ надежность NLJD допустимо осуществлять выбором оптимального 

порогового соотношения. 
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Анотація 

Показано, що на ефективність виявлення радіоелектронних пристроїв методом не-

лінійної радіолокації суттєво впливають присутні у досліджуваному просторі МОМ-

структури з явною асиметрією вольт-амперних характеристик. 

Ключові слова: технічний захист інформації, детектор нелінійних переходів, стру-

ктури метал-окисел-метал. 

Аннотация 

Показано, что на эффективность выявления радиоэлектронных устройств методом 

нелинейной радиолокации ощутимо влияют присутствующие в исследуемом простран-

стве МОМ-структуры с явной асимметрией вольт-амперных характеристик. 

Ключевые слова: техническая защита информации, детектор нелинейных перехо-

дов, структуры металл-окисел-металл. 

Abstract  

It is shown that the efficiency of detection of radio-electronic devices by the method of 

nonlinear radar significantly influence in the currently area of studying the MOM-structure with 

obvious asymmetry of the current-voltage characteristics. 

Keywords: technical protection of information, nonlinear junction detector, structure 

metal-oxide-metal.  
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