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

системи». Київ, 18 – 24 листопада 2019 р.: матеріали конференції — Київ, 2019. — 233 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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Організаційний комітет конференції 

Головня В. М. — голова організаційного комітету; 
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Члени організаційного комітету:  

Адаменко В. О., Зінгер Я. Л., Кожухар П. В., Козачук М. А., Нікітчук А. В., Новосад А. А., 

Пільтяй С. І., Товкач І. О., Сушко І. О. 

Розроблення та супроводження сайту конференції: Адаменко Ю. Ф. 

Адреса оргкомітету: Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», 2100, радіотехнічний факультет, корп. 17, кім. 310, пр-т Перемоги, 

37, м. Київ, 03056, Україна. Тел. (+38097) 291-26-15. e-mail: rtpsas@kpi.ua Сайт: http://conf.rtf.kpi.ua 

Рекомендовано до друку рішенням програмного комітету конференції та вченої ради 

радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 11/2019 від 25.11.2019 р.) 
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В сборник материалов конференции включены тезисы представленных докладов, в которых 

приведены результаты исследований в радиотехнической и смежных областях, согласно тематике 

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

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

практика радиоизмерений. Электродинамика. Устройства СВЧ диапазона и антенная техника. 

Телекоммуникация, радиолокация, навигация. Радиоэлектроника биомедицинских технологий. 

Микроэлектронная техника. Функциональная и наноэлектроника. Защита информации. 

Сборник предназначен для научных работников и специалистов, работающих в области 

теоретических исследований и практического использования методов и средств радиотехники. 

Сборник будет полезен преподавателям, аспирантам и студентам радиотехнических, 

телекоммуникационных, радиоэлектронных, радиофизических факультетов высших учебных 

заведений. 

Программный комитет конференции 

Антипенко Р. В., к.т.н., доц., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина — председатель программного 

комитета; 

Чмелев В. О., к.т.н., доц., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина — зам. председателя. 

Члены программного комитета 

Бондаренко Ю. PhD, Сіетл, США 

Достал Томаш проф., Прага, Чешская республика 

Дубровка Ф. Ф. д.т.н., проф., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина 

Жук С. Я. д.т.н., проф., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина 

Зиньковский Ю. Ф. д.т.н., проф., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина 

Карташов В. М. д.т.н., проф., Харьковский нац. ун-т радиоэл-ки, Украина 

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

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

Кураев А. А. д.т.н., проф., Белорусский гос. ун-т информатики и рад.-эл., Беларусь 

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

Мартынюк В. И. д.т.н., проф., Хмельницкий нац. ун-т, Украина 

Найденко В. В. д.ф.-м.н., проф., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина 

Нелин Е. А. д.т.н., проф., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина 

Прокопенко И. Г. д.т.н., проф., Нац. авиационный ун-т, Украина 

Прудиус И. Н. д.т.н., проф., Нац. ун-т Украины «Львовская политехника», Украина 

Раида Збынек проф., Брно, Чешская республика 

Чмиль В. М. к.т.н., гл. правл., ЧАО "НПП "Сатурн", Украина 

Шайко-Шайковський О. Г. проф., ЧНУ им. Юрия Федьковича, Украина 

Яненко А. Ф. д.т.н., проф., КПИ им. Игоря Сикорского, Украина 

Организационный комитет конференции 

Головня В. М. — председатель организационного комитета; 

Лащевская Н. А. — отв. секретарь. 

Члени организационного комитета:  

Адаменко В. А., Зингер Я. Л., Кожухарь П. В., Козачук М. А., Никитчук А. В., Новосад А. А., 

Пильтяй С. И., Товкач И. О., Сушко И. А.  

Разработка и сопровождение сайта конференции: Адаменко Ю. Ф. 

Адрес оргкомитета: Национальный технический университет Украины «Киевский политех-

нический институт имени Игоря Сикорского», 2100, радиотехнический факультет, корп. 17, к. 310, 
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theoretical research and practical application of methods and means of radioengineering. The collection will 

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

radio-physical faculties of higher educational institutions.  
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Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали. 

Обчислювальні методи в радіоелектроніці. 

Методи та алгоритми аналізу та синтезу лінійних, лі-

нійно-параметричних, нелінійних кіл; синтез та аналіз оп-

тимальних та квазіоптимальних алгоритмів виявлення, 

розрізнення, оцінки невідомих параметрів і фільтрації сиг-

налів; адаптивні методи подолання апріорної невизначено-

сті при обробці сигналів в радіотехнічних системах різно-

манітного призначення; розрахункові методи та алгори-

тми оброки сигналів. 

 

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

Секретар секції: Товкач І. О. 
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ФОРМУВАННЯ КОГЕРЕНТНО-ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕМЕНТАРНИХ КОДІВ 

Чесановський Іван Іванович1, кандидат технічних наук, доцент; Ткачук 

Андрій Васильович2 
1Національна академія Державної прикордонної служби України імені 

Б. Хмельницького, м. Хмельницький, Україна 
2Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна 

Когерентно-імпульсні сигнали (КІС), є основою більшості сучасних ра-

діолокаційних систем (РЛС), оскільки володіють вираженими кореляцій-

ними властивостями, одночасно в часовій і частотній області. Досягати цих 

властивостей вдається за рахунок поєднання двох взаємовиключних підхо-

дів – штучного розширення частотного спектру сигналу за рахунок дискре-

тизації внутрішньої структури сигналу (модуляція імпульсними послідов-

ностями), що дає змогу підвищити роздільну здатність в часовій області та 

когерентне збільшення тривалості сигналу, що дає змогу досягти звуження 

спектру сигналу в окремих часових зрізах і забезпечити високу роздільну 

здатність в розрізі допплерівських зміщень. Сучасний стан елементної бази, 

дає змогу поєднати ці підходи шляхом застосування комплексних модулю-

ючих функцій, пошук яких зводиться до розв’язку задачі синтезу сигналів з 

оптимальною формою функції невизначеності (ФН). 

Задача синтезу сигналів за заданою формою автокореляційної функції 

(АКФ) і частково з заданою формою ФН була сформульована в [1]. В цій же 

роботі було узагальнено практичні і перспективні теоретичні шляхи її 

розв’язку для широкого класу сигналів, відомих в той час. В роботі [2] по-

казано актуальність даної задачі і на сучасному етапі розвитку теорії сигна-

лів та радіотехнічних систем, особливо в частині синтезу КІС, що задоволь-

няють сучасним вимогам до РЛС. Один із можливих шляхів розв’язку задачі 

синтезу КІС, є використання модулюючих послідовностей імпульсів побу-

дованих на основі комплементарних послідовностей.         

Комплементарними, є послідовності, що володіють зоною нульових 

значень біля головної пелюстки АКФ (рис. 1). Отримують комплементарні 

послідовності на основі різних наборів ортогональних кодів. В загальному 

вигляді математична модель когерентно-імпульсного сигналу, утвореного 

на основі комплементарної  послідовності імпульсів має вигляд 

  ,
1 1

( ) 1
P M

p m m r
p m

g t a s t p T
 

      , (1) 

де  ( )s t  — комплексна обвідна m-го імпульсу, ,p ma  — елемент матриці А, 

яка містить ансамбль ортогональних кодів.  

Матриця A(P,M) утворюється з Р ортогональних кодів, кожний з яких 
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є її рядком, що містить М елементів.  

 
а 

 
б 

Рисунок 1. АКФ в межах тривалості одного пакету імпульсів: а — простої послідовно-

сті;  б — комплементарної послідовності 

Як приклад, можна привести матрицю A(P,M) побудовану на основі ма-

триці Адамара: 

 
(8)

1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1;

1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1;

1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1

H

                        
 

                         
                 

 

 
1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1;

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

1 1 1 1 1 1 1 1; 1 1 1 1 1 1 1 1

A P M

                        
 

                         
                 

 

Дослідження показують, що досягнення такого відчутного виграшу в 

АКФ (рис. 1) супроводжується підвищенням чутливості до допплерівських 

зміщень частоти в сигналі. 

а  б  

Рисунок 2. Перетин ФН сигналу в межах тривалості одного пакету, при застосуванні: 

а — простої послідовності; б — комплементарної послідовності 

На рис. 2 приведено перетини функцій невизначеності в межах зони 

сильної кореляції для моделі сигналу, побудованої на основі простої послі-

довності імпульсів (рис. 2, а) і побудованої на основі комплементарного 

коду (рис. 2, б). 

З приведених графіків видно, що кодування комплементарними кодами 

дає змогу отримати базу для побудови системи сигналів функція невизначе-

ності яких потенційно близька до ідеальної. Для цього, необхідно застосу-

вати стандартний для когерентно-імпульсних послідовностей підхід – ку-

тову модуляцію носійної при формуванні пакетів імпульсів. 
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На рис. 3 приведено результат застосування нелінійної модуляції но-

сійної при формуванні пакету імпульсів. В прикладі, в якості модулюючої 

функції використано функцію Прайса [2] і комплементарний код, отрима-

ний на основ матриці PONS [2]. 

Рисунок 3. Перетин ФН сигналу при засто-

суванні PONS послідовності  НЛЧМ носій-

ної 

 
Рисунок 4. Перетин ФН сигналу при за-

стосуванні PONS послідовності  НЛЧМ 

носійної і вагової обробки 

На рис. 4 приведено перетин ФН сигналу в межах тривалості одного 

пакету імпульсів, при застосуванні PONS послідовності  НЛЧМ носійної і 

вагової обробки імпульсів. Як видно з рисунку, форма поверхні ФН практи-

чно наближається до ідеальної. Рівень сплесків в зоні сильної кореляції не 

перевищує -40 дБ, що досягається, в першу чергу, за рахунок застосування 

комплементарних послідовностей. Слід зазначити, що при побудові даних 

моделей використовувались типові матриці і тому при виборі більш доско-

налих систем кодів результат може бути значно кращим.   
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Анотація 

Представлені результати дослідження нового класу когерентно-імпульсних сигна-

лів побудованих з використанням комплементарних послідовностей. Показано потен-

ційні можливості даного типу сигналів, щодо їх роздільної здатності. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования нового класса когерентно-импульсных си-

гналов построенных с использованием комплементарных последовательностей. Пока-

зано потенциальные возможности данного типа сигналов, по их разрешающей способ-

ности. 

Ключевые слова: когерентно-импульсные, комплементарные, разрешение. 

Abstract  

The results of the study of a new class of coherent-pulse signals constructed using 

complementary sequences are presented. The potentials of the signals type in terms of their 

resolution, are shown demonstrated. 

Keywords: coherent-pulse, complementary, resolution. 

 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 15 

FORMATION REACTION OF LINEAR CIRCUITS BY THE IMPLICIT 

METHOD OF SUPERPOSITION 

Bulashenko А. V.1, ст. викл.; Zabegalov І. V2, викл.; 
1Igor Sikorsky KPI, Kiev, Ukraine 

2Shostka Institute of Sumy State University, Shostka, Sumy region, Ukraine 

The analysis of linear circuits by the symbolic method consists in forming a 

response in a symbolic form, which is solved using the principle of superposition. 

According to the principle, the response (voltage or current of the jth branch) is 

determined 

𝑦𝑗 = ∑ 𝐹𝑗𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

where 𝑥𝑖 is the voltage or current of the i-th source of exposure (total n sources); 

𝐹𝑗𝑖 - circuit (transfer from branch i to branch j) function. Variables 𝑦𝑗, 𝐹𝑗𝑖, 𝑥𝑖 are 

presented in complex or operator form for circuit analysis in steady-state har-

monic or transient modes, respectively. 

For a Cramer Rule Response 

𝑦𝑗 =
∆𝑗

∆
, 

and any other methods of decomposing the determinant of the numerator matrix 

∆𝑗 obtained by replacing the jth column in the parameter matrix with the column 

matrix of the right side of the system of equations, are not widely used. Thus, the 

superposition principle has become the basis of the symbolic theory of linear 

chains due to the simplicity of solving systems of linear equations. Using the prin-

ciple of superposition revealed the possibility of applying the theory of determi-

nants and theory of matrices. 

However, for all its merits, the principle of superposition requires finding 

any response to get n numerators (with one common denominator), which pre-

vents the construction of a symbolic expression of a circuit function according to 

the criterion of minimum computational complexity. This is a significant draw-

back of the principle of superposition, since it is computational complexity that 

serves as a criterion for evaluating modern methods and programs of symbolic 

analysis. In addition, the overlap principle is not economical in terms of the num-

ber of formative operations, since it requires finding the same repeated factors 

several times in different circuit functions. The principle of superposition re-

quires, of course, a multiple of the number of sources to increase the time spent 

on combinatorial operations to search for cross sections for diakoptic analysis. 

Even in his topological method, Kirchhoff used the grouping of the terms of 

the numerator Δj with respect to the products of the circuit resistances correspond-
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ing to its trees. Moreover, the parameters of independent sources appeared repeat-

edly in the generated expression, that is, implicitly. In the matrix interpretation, 

this corresponds to the decomposition of the determinant of the numerator matrix 

into elements selected arbitrarily. To obtain the optimal expression of the desired 

response, the choice of the element should not be arbitrary, but according to the 

criterion of maximum participation of the corresponding parameter in the gener-

ated character expression. 

Therefore, it is necessary to apply the method of constructing the responses 

of linear circuits with several independent sources in implicit form 

𝑦𝑗 =
∆𝑗

∆
=

𝑊(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)

𝐷
. 

This method is called the implicit superposition method. It should provide 

arbitrary (according to a given criterion) selection of parameters of independent 

sources, along with the parameters of other elements of the circuit. Previous at-

tempts to implement the method on the basis of replacing independent sources 

with quasi-passive two-terminal devices did not give the desired result due to the 

difficulty of finding their parameters. 

Most often, this method is used to analyze short circuit modes. In a single-

phase earth fault, the combined equivalent circuit is obtained by connecting the 

equivalent circuits of all three sequences in series and triple the resistance at the 

short circuit location. In this case, the currents of all three sequences are equal to 

each other. 

With a bipolar short circuit to ground, all three circuits sequences are con-

nected in parallel, while the triple short-circuit resistance is connected in series to 

the branch with a zero sequence diagram. 

In a mutual bipolar short circuit, the combined circuit consists of two 

branches connected in parallel. The first branch is a series connection of a direct 

sequence circuit and a half resistance at the point of short circuit. The second 

branch is also a serial connection, but already reverse sequence and half resistance 

circuits short circuit. 

Each of the noted combined equivalent schemes contains many sources, 

therefore, for their analysis in symbolic form, it is desirable to use the implicit 

principle of overlap. Thus, when analyzing one and the same scheme, it is sup-

posed to use both the explicit superposition principle in the form of the method of 

symmetric components, and the implicit superposition principle for constructing 

the response using one circuit function. The proposed technique for the simulta-

neous use of both the overlay principle and the implicit overlay method can be 

called the combined explicitly-implicit superposition method. This method allows 

you to get a more compact expression for the desired response. 

Along with the above limitations of the method of symmetrical components, 

its disadvantage is the need to calculate three additionally generated schemes. 

Meanwhile very attractive is an approach in which one general device equivalent 
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circuit is used and the calculation is carried out relative to the actual currents, as 

in conventional circuits. The implementation of this approach in symbolic form is 

also facilitated by using the implicit method of superposition. 

A numerical analysis of circuits without using the explicit principle of su-

perposition is obvious and is solved by forming a single vector of sources of in-

fluence for the system of equations. For two or more numerical action vectors, the 

principle of superposition is applied. 

In symbolic analysis, this approach is not effective, since here the task is to 

construct compact expressions for the desired responses. This can be achieved 

when there is freedom to highlight any parameter, including sources. Such a se-

lection of parameters is not possible within the framework of the overlay princi-

ple. Therefore, it is advisable to use the implicit method of superposition, which 

allows generating responses in a general (non-canonical) form. 
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Анотація 

Показано, що для формування компактних шуканих реакції лінійних 

кіл доцільно використовувати неявний метод суперпозиції при символь-

ному аналізі. 

Ключові слова: неявний метод суперпозиції, реакція кола. 

Аннотация 

Показано, что для формирования компактных искомых реакции ли-

нейных цепей целесообразно использовать неявный метод суперпозиции 

при символьном анализе. 

Ключевые слова: неявный метод суперпозиции, реакция цепи. 

Abstract  

It is shown that for the formation of the compact desired reaction of linear 

circuits it is advisable to use the implicit method of superposition in symbolic 

analysis. 

Keywords: radio implicit superposition method, circuit reaction. 
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ЦИФРОВА ОБРОБКА СИГНАЛІВ РАДІОМЕТРА 

Головін В. А., к.т.н, доцент; Бондарець С. В., магістр 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна 

Сучасні пристрої цифрової обробки сигналів та програмне забезпе-

чення дозволяють значно спростити керування  та поліпшити параметри мо-

дуляційних радіометрів, використовувати адаптивні методи при виконанні 

вимірювань. Рівень використання таких методів  – це обробка сигналів після 

квадратичного детектора. 

 На вхід модуляційного радіометра[1,2], періодично, з частотою  гене-

ратора модуляції, поступають  шумові сигнали від антени  ( )AS t  та генера-

тора опорного сигналу ( )OS t . Сигнал описується виразом: 

  ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ,A OS t S t m t S t m t    (1) 

де  ( )m t — сигнал модуляції . 

Кожний сигнал займає інтервал часу що дорівнює половині періоду 

прямокутного сигналу модуляції. Частота перемикання підбирається таким 

чином, щоб за один період перемикання коефіцієнт підсилення високочас-

тотного смугового підсилювача не міг істотно змінитися.  

Квадратичний детектор виконує операцію 
2( )S t , сигнал (рис.1.) [3] стає одно полярним, 

постійна складова сигналів несе інформацію 

про потужність сигналу антени та опорного ге-

нератора. Різниця цих сигналів використову-

ється для визначення зміни сигналу антени та 

масштабується в термінах температури антени. 

Енергетичний спектр сигналу після квад-

ратичного детектору має трикутну форму[2] з 

максимальною частотою, яка дорівнює смузі 

пропускання смугового фільтра високочастотного підсилювача f . Вико-

наємо дискретизацію сигналів 
2( )AS t  та 

2( )ОS t . Частота дискретизації 

2 df f  , а інтервал між вибірками сигналу 1/ 2t f   . Якщо mT  період 

сигналу ( )m t , то кількість відліків на інтервалі сигналу антени і опорного 

сигналу / 2mN T t  . Отримаємо дві послідовності ( )as i  та ( )os i  

1,2, ,i N , визначаємо середні значення сигналів as  та os  на півперіодах 

сигналу модуляції.  Обчислимо сигнал на виході синхронного детектора: 

 ( ) ( ) ( ),d a os j s j s j   (2) 

де  j  — індекс періоду генератора сигналу модуляції. 

 
Рисунок1. Вид сигналу після 

квадратичного детектора 
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Середні значення ( )as j  та ( )os j  шумових сигналів будуть випадко-

вими величинами і ( )ds j також буде випадковою величиною. На виході си-

нхронного детектора  отримаємо випадкову послідовність, яка відображає 

результат вимірювання температури антени. Частота відліків вихідного си-

гналу програмного синхронного детектора дорівнює частоті сигналу моду-

ляції. Час інтегрування (визначення середнього ) дорівнює / 2mT  , що не-

достатньо для отримання високої роздільної здатності (3) радіометра [2].  

 
2

sys sysT T
T

N f
  


  (3) 

Для підвищення чутливості радіометра виконуємо інтегрування послі-

довності ( )ds j , обчислюємо ( )ds j  на вибраній кількості M періодів моду-

ляційного сигналу: 

 
2

sys sysT T
T

N f M
  


 (4) 

В модельному прикладі сигнали антени та опори моделюються генера-

торами шумів з нормальним розподілом та середнім значенням рівним 

нулю. Середньоквадратичне значення генератору шуму опорного сигналу 

не змінюється і дорівнює одиниці, а  генератора сигналу антени змінюється 

від 0,5 до 0,50512 за М=2000 періодів  модуляційного генератора. На рис.2. 

показано графік різниці сигналі (2): 

Для виділення пос-

тійної складової викорис-

тані методи згладжу-

вання: метод ковзної се-

редньої з різним значення 

розміру вікна, метод 

зглад-жування гаусовим 

ядром, метод поліноміа-

льної регресії. В методі 

ковзної середньої вікно 

зглад-жування відповідає 

371М. Якщо вибрати частоту  модуляційного генератора 1кГц, час інтегру-

вання становитиме приблизно 0,18сек. Теоретична різниця сигналів антени 

та опори дорівнює 0,5, розрахована в діапазоні 0,4755–0,476, діапазон зміни 

сигналу теоретичний 0,005,розрахований 0,004. 

Сучасні АЦП, наприклад 12 бітний ADC12DJ3200, працюють в діапа-

зоні від 0 до 10ГГц, що  надає можливість використовувати запропонований  

алгоритм в радіометрах з смугами f  до 4ГГц. Обробка інформаційного (рі-

зницевого) сигналу виконується на низьких частотах і не пред’являє 

 
Рисунок 2. Різниця середніх значень сигналів антени 

і опорного генератора  



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

20 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

великих вимог до швидкості пе-

редачі даних, їх обробки та збе-

рігання. Програмні засоби до-

зволяють легко змінювати пара-

метри алгоритмів обробки ін-

формації, тактових генераторів, 

способів індикації результатів 

вимі-рювань, потужність опор-

них джерел шуму, підтриму-

вати стабільність коефіцієнту 

під-силення смугового високо-

частотного підсилювача, підт-

римувати мінімальну різницю 

потужності між сигналами антени та опорного генератора для зменшення 

впливу на результати змін коефіцієнту підсилення. 
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Анотація 

Описується алгоритм цифрової обробки сигналу на виході квадратич-

ного детектора в модуляційних радіометричних системах. 

Ключові слова: радіометр, квадратичний детектор, синхронний дете-

ктор, АЦП. 

Аннотация 

Описывается алгоритм цифровой обработки сигнала на выходе квадра-

тичного детектора в модуляционных радиометрических системах . 

Ключевые слова: радиометр, квадратичный детектор, синхронный де-

тектор, АЦП.  

Abstract  

The algorithm of digital signal processing at the output of a quadratic 

detector in modulation radiometric systems is described. 

Keywords: radiometer, square-law detector, synchronous detector, ADC. 

 
Рисунок 3. Результати згладжування :  

1 — ковзна середня,2 — гаусове ядро, 

3—поліноміальна регресія  
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РОЗПІЗНАВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СІАМСЬКОЇ 

НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Петровський А. А., студент; Могильний С. Б., к. т. н., доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Зараз, в наш час, питання безпеки є найбільш важливим в інформацій-

ному суспільстві. Тому необхідно використовувати різні методи захисту. А 

для доступу до даних необхідно використовувати аутенфікацію — тобто пе-

реконатися, що доступ отримає дійсно та особа, яка має доступ. 

До раніше створеної системи Інтернету-речей було вирішено додати 

авторизацію за допомогою обличчя. Для цього було вирішено розгорнути 

ти навчити нейрону мережу. 

Головним в нейронній мережі є питання архітектури. Щодо архітек-

тури нейронної мережі було вирішено поділити розпізнавання на дві час-

тини: 

 Визначення власне обличчя на зображенні 

 Розпізнавання обличчя 

Для визначення обличчя потрібно було зробити такі дії: 

1. Скористатися алгоритмом напрямлених градієнтів — HOG 

(Histogram of Oriented Gradients) для визначення обличь 

2. Власне розпізнавання обличчя 

Перший пункт можна здійснити за допомогою бібліотеки dlib, яка міс-

тить вже навчену модель для розпізнавання обличь. За допомогою цією бі-

бліотеки можна лише виділити обличчя.  

Алгоритм HOG є окремою нейронною мережею, яка навчалась на дата-

сеті, який містить близько кількох мільйонів зображень на яких присутні 

обличь в різних умовах або повністю відсутні. Сам принцип роботи полягає 

у конвертації самого зображення у відтінки сірого. Зміною відтінків назива-

ється градієнтом. Якщо зміна кольору відбувається з темного до світлішого, 

то це називається позитивним градієнтом, в іншому випадку — негативним. 

Зміна з справа на ліво називається горизонтальним градієнтом, а зверху 

вниз — вертикальним. Далі відбувається зчитування матриці градієнтів з 

матрицею розміром 8х8. Самі градієнти визначаються, як різниця сусідніх 

пікселів [1]. 

Моя розробка полягає у створенні алгоритму розпізнавання обличь.  

Дана нейрона мережа має сіамську архітектуру, тобто навчаються па-

ралельно дві гілки, які потім об’єднуються в одну. Вона містить 37 шарів і 

269,741,995 параметрів для процесу навчання. Розроблена вона за допомо-

гою фреймворку для машинного навчання TensorFlow в поєднанні з Keras 

та мови програмування Python. Навчання проводилося, використовуючи 
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хмарні технології Kaggle, оскільки звичайні персональні комп’ютери не мо-

жуть забезпечити необхідну потужність для навчання такої архітектури ме-

режі.  

Сама архітектура моделі виглядає так: 

 
Рисунок 1. Архітектура нейронної мережі 

За основу було взяту модель VGG16, яка була раніше розроблена в Ма-

сачусетському технологічному університеті. Початкова модель має таку ар-

хітектуру: на вхід подається зображення розмірами 224х224. Далі зобра-

ження проходить через стек згорткових шарів, розмір вікна яких 3х3.Ядро 

згортки спочатку вибирається випадковим, а потім підлаштовується за до-

помогою методу зворотного поширення. Після кожного згорткового шару є 

зменшення розміру матриці шляхом вибору найбільшого числа з вікна [2]. 

Далі я змінив цю нейрону мережу, зробивши її сіамською, тобто замість 

однієї мережі будуть паралельно навчатися 2 нейроні мережі описані вище, 

які потім об’єднаються в одну. Об’єднання цих двох нейронних мереж мо-

жливо за допомогою шару Concatenate. Крім цього було додано ще кілька 

згорткових шарів для більш детальнішої обробки параметрів та кілька шарів 

після об’єднання для забезпечення правильної обробки зображень. Потім 

йде процес класифікації: для цього додається ще 2 шари з 4096 каналів та 1 

шар з n каналів, де n — кількість зображень в датасеті для навчання. 

Нижче наведені графіки навчання: 

Згортковий блок х2

Вхідне зображення

Згортковий блок х2

Пулінг Пулінг

Згортковий блок х3 Згортковий блок х3

Пулінг Пулінг

Об'єднуючий шар

Шар адаптації

Вихідні дані

4
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Рисунок 2. Графік ефективності навчання 

Як видно з графіку, який наведений нижче точність під час тренування 

зросла на 0.2% — для машинного навчання це є досить великим показником 

при наближенні до 100%. Також можна побачити, що внаслідок навчання 

моєї моделі втрати складають менше 1%. 
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Анотація 

В даній публікації представлена архітектура власної нейронної мережі для розпі-

знавання обличь. Дана архітектура була розроблена на основі існуючої нейронної ме-

режі, створеної в Масачусетському технологічному університеті, VGG16. Дана нейронна 

мережа складається з 37 шарів та є сіамською. Точність даної нейронної мережі складає 

99.8%, а втрати — менше 1%. 

Ключові слова: штучний інтелект, нейронна мережа, розпізнавання обличь. 

Аннотация 

В данной публикации представлена архитектура нейронной сети для распознава-

ния лиц. Данная архитектура была разработана на основе уже существующей нейронной 

сети, созданной в Массачусетском технологическом университете, VGG16. Данная 

нейронная сеть имеет в себе 37 слоев и есть сиамской. Точность этой нейронной сети 

составляет 99.8%, а потери — меньше 1%. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронная сеть, распознавание лиц. 

Abstract  

In this publication architecture of neural network for face recognition is presented. This 

architecture has been developed using existing neural network, created at Massachusetts insti-

tute of technologies, VGG16. This neural network has 37 layers and it is siamese. It has preci-

sion about 99.8% and loss — lower than 1%.  

Keywords: artificial intelligence, neural network, face recognition. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ 

ОБРОБКИ РАДІОСИГНАЛІВ 

Фаттахов Ілля Фавільович, студент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Проведені експерименти по дослідженню характеристик і порівняль-

ний аналіз (табл. 1) класифікатора RTC (класифікатор з випадковим поро-

гом) з класифікаторами NNC (класифікатор з алгоритмом навчання за пра-

вилом найближчого сусіда), ВРA (Класифікатор зворотного поширення по-

милки), PFC (класифікатор з використанням потенційних функцій) і інші.  

Таблиця 1 – Порівняння нейромережевих класифікаторів для задачі 

розпізнавання сигналів 

 

Це дозволяє стверджувати, що класифікатор RTC: 

‒ за якістю класифікації при величині навчальної вибірки понад 250 

перевершує на 3% класифікатор NNC, на 7% класифікатор ВРA і 

поступається на 3% класифікатором PFC; 

‒ за якістю класифікації при розмірності простору ознак більше 16 
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перевершує класифікатор NNC в 1,37 рази, ні в чому не поступаю-

чись класифікатором ВРA і класифікатору PFC; 

‒ за якістю класифікації залежно від складності поділяють поверхонь 

перевершує класифікатор NNC в 1,14 ... 1,8 рази, класифікатор ВРA 

в 1,12 рази, поступається класифікатором PFC в 1,12 рази; 

‒ за часом розпізнавання при розмірах навчальної вибірки понад 250 

перевершує класифікатор ВРA і класифікатор NNC в 1,5 ... 200 ра-

зів, при цьому не поступаючись класифікатором PFC по швидкості 

розпізнавання; 

‒ за часом розпізнавання при зміні простору ознак від 2 ... 16 переве-

ршує класифікатор PFC в 27 разів, класифікатор NNC в 14,7 раз, 

нема в чому при цьому не поступаючись класифікатором ВРA; 

‒ за часом розпізнавання в залежності від складності поділяють пове-

рхонь перевершує класифікатор NNC в 6,7 рази, поступається кла-

сифікатором PFC в 8,7 рази, ні в чому не поступаючись класифіка-

тором ВРA; 

‒ за часом навчання при розмірах навчальної вибірки більше 4000 пе-

ревершує класифікатор ВРA в 4 рази, класифікатор NNC в 1,75 раз, 

при цьому поступається класифікатором PFC по швидкості нав-

чання на обсягах навчальної вибірки більше 1000 в 1,1 ... 2 рази; 

‒ за часом навчання при зміні простору ознак від 2 ... 16 перевершує 

класифікатор PFC в 4,5 рази, класифікатор NNC в 2,8 рази, класифі-

катор ВРA при малих розмірах ознак в 18 разів, а при збільшенні 

розміру ознак більше 16 в 1, 35 рази; 

‒ за часом навчання в залежності від складності поділяють поверхонь 

перевершує класифікатор NNC в 2 рази, класифікатор PFC в 2,75 

рази, класифікатором ВРA в 6,9 рази; 

Отримані результати свідчать, що за якістю розпізнавання класифіка-

тор на основі нейронної мережі з випадковими порогами (RTC) лише незна-

чно поступається класифікатором з використанням потенційних функцій 

(PFC), перевершуючи за тимчасовими показниками класифікатор з алгори-

тмом навчання за правилом найближчого сусіда (NNC) і модифікований 

класифікатор з алгоритмом навчання зворотного поширення помилки 

(ВРA). За швидкістю розпізнавання класифікатор RTC на основі нейронної 

мережі з випадковими порогами є лідером. За часом навчання класифікатор 

на основі нейронної мережі з випадковими порогами значно краще, ніж кла-

сифікатор з використанням потенційних функцій, модифікованого нейроме-

режевого класифікатора з алгоритмом навчання зворотного поширення по-

милки і класифікатора з алгоритмом навчання за правилом найближчого су-

сіда.  

Таким чином, класифікатор на основі нейронної мережі з випадковими 

порогами має значно кращі характеристики, ніж інші класифікатори. Це 

обумовлено його архітектурою (навчальні зв'язки розташовані в одному 
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шарі та розподілене груботочне кодування), а також простотою і високою 

швидкістю логічних операцій та обчислень із цілими числами. Отже висо-

коефективні засоби апаратної підтримки цього класифікатора можуть бути 

досить простими і недорогими. 
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Анотація 

Проведений порівняльний аналіз методів обробки радіосигналів на ос-

нові нейронних мереж. 

Ключові слова: нейронна мережа, розпізнавання. 

Аннотация 

Проведенный сравнительный анализ методов обработки радиосигна-

лов на основе нейронных сетей. 

Ключевые слова: нейронная сеть, распознавания. 

Abstract  

A comparative analysis of radio signal processing methods based on neural 

networks. 

Keywords: neural network, recognition. 



 

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 27 

ПОРІВНЯННЯ МОДЕЛЮВАННЯ МОДУЛЯТОРА GMSK В ПАКЕТІ 

MATLAB-SIMULINK 

Ольшевський О. О., студент; Булашенко А. В., ст. викл.  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Модулятор GMSK сигналу можна реалізувати двома різними спосо-

бами: прямим та паралельним. 

У прямому методі (рис. 1), архітектура GMSK модулятора проста, 

проте, підходить для узгодженої демодуляції. Цей метод вимагає, щоб кое-

фіцієнт відхилення частоти VCO у точності дорівнював 0.5, але індекс мо-

дуляції звичайних VCO змінюється з плином часу і температури.  

 
Рисунок 1  

До складу модулятора входять: генератор випадкових двійкових чисел 

(Bernoulli binary generator); згортковий кодер (Convolution encoder); різнице-

вий кодер (Differential encoder), застосовується для покращення характери-

стик ємності каналу; конвертер символів (Unipolar to bipolar convert), пра-

цює для перетворення послідовності [0; 1] в [-1;1]; модулятор GMSK modu-

lator; блок Complex to Real Imag виділяє дійсну та уявну складову вхідного 

сигналу; блок заглушка (Terminator) є для запобігання помилок моделю-

вання; Scope (осцилограф). 

У паралельному методі працюють два квадратурних модулятора 

(рис. 2). При цьому методі, індекс модуляції може бути забезпечений рівно 

0.5.  

 
Рисунок 2 

Генератор випадкових двійкових чисел (Bernoulli binary generator) не-

обхідний для генерації випадкової двійкової послідовності. Конвертер сим-

волів (Unipolar to bipolar convert), працює для перетворення послідовності 

[0; 1] в [-1;1]. 
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Потім сигнал подається на низькочастотний Гаусівський фільтр, на 

його виході вводиться контрольована міжсимвольна інтерференція з метою 

покращення використання спектра. Оцінити її можна за допомогою вічкової 

діаграми. На вічковій діаграмі (рис. 3) бачимо накладені один на одного ім-

пульси, що слідують один за одним. Величина відкритості ока на діаграмі 

залежить від зміщення у часі фронтів імпульса. Вузкість вічкового просвіту 

показує. 

 
Рисунок 3 

Бачимо, що зі зменшенням параметру фільтра Гауса BT між- символьна 

інтерференція збільшується.  

Із моделювання зясовуємо, що зі зменшенням параметру ВТ АЧХ філь-

тра Гауса звужується. 

Після фільтра сигнал інтегрується, створюється сигнал с(t)  і далі фор-

муються квадратичні складові I та Q складові: I(t)=cos [2*pi*c(t)]; 

Q(t)=sin[2*pi*c(t)]. 

Складові І і Q при різних значення ВТ подані на рис. 3.6. 

 
Рисунок 4  

Аналізуючи рис. 4 можна помітити, що при зменшенні ВТ складові I(t) 

и Q(t) згладжуються. Кінцевий GMSK сигнал виходить такий же, як і у пря-

мому методі. 

Порівнюючи ці 2 метода можна відмітити, що обидва вони дають одна-

кову GMSK модуляцію, проте прямий метод простіший, але підходить для 
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узгодженої демодуляції і до того ж цей метод вимагає, щоб коефіцієнт від-

хилення частоти VCO в точності дорівнював 0.5, але індекс модуляції зви-

чайних VCO змінюється з плином часу і температури. Для паралельного ме-

тоду індекс модуляції може бути рівно 0.5 і  такий метод дешевше реалізу-

вати. 
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Анотація 

Показані переваги використання циклостаціонарної функції для вияв-

лення сигналів у схемах детектування із використанням модуляції QPSK та 

ВPSK. 

Ключові слова: циклостаціонарне виділення, функція спектральної 

кореляції. 

Аннотация 

The advantages of using the cyclostationary function for detecting signals in 

detection schemes using QPSK and ВPSK modulation are shown. 

Ключевые слова: циклостационарное выделение, функция спектраль-

ной корреляции. 

Abstract  

The analysis of the capabilities of the fifth generation 5G networks, which 

were implemented by different companies in the process of testing the networks 

with data transfer speeds up to 20 Gbit / s. 

Keywords: сyclostationary feature detection, spectral correlation function. 
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ВПЛИВ ВІДХИЛЕНЬ ПАРАМЕТРІВ ПАСИВНИХ КОМПОНЕНТІВ 

НА КОЕФІЦІЄНТ ПЕРЕДАЧІ НАПРУГИ  

Перегуда О. І., студент; Нікітчук А. В., асистент 

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний 

Інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна 

Розглянемо вплив відхилень (приросту) параметрів пасивних компоне-

нтів на коефіцієнт передачі напруги. Як відома, спільна модель РЕА форму-

ється з окремих моделей компонентів. 

Наприклад, просте електричне коло моделюється системою нелінійних 

алгебраїчних рівнянь (1): 

 ( ) 0I U   (1) 

де I та U — вектори відповідно вузлових струмів та вузлових напруг. Одним 

з найпоширеніших методів розв’язання алгебраїчних систем та рівнянь є ме-

тод Ньютона, який побудований на основі лінеаризації. У відповідності до 

методу Ньютона k-е значення вектора вузлових напруг знаходять за обчис-

лювальною схемою (2) та (3): 

 
1k kU U U   (2) 
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I
U I
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 (3) 

де k = 1, 2, ... — номер ітерації; n — кількість потенційних (без нульового) 

вузлів схеми заміщення електронного кола, що моделюється; Uk-1 — зна-

чення вектора вузлових напруг на попередній ітерації; І — поточний вектор 

вузлових струмів. 

Розглянемо реальний приклад. Відома схема резистивного дільника, 

зображеного на рисунку 1.  

 
Рисунок 1. Схема резистивного дільника 

Модель даної схеми побудована на основі двох інших моделей — мо-

делі резистора та моделі джерела струму. Провідність ідеального резистора 

g з опором R, що з’єднує вузли a і b (в загальному вигляді), додається до 

загальної матриці провідностей за таким правилом (4): 
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Згідно до моделі джерела струму: струм ic джерела струму, який споча-

тку втікає у вузол a, після чого витікає з вузла b, записується у вектор І стру-

мів за наступним правилом (5):  

 ... ...

c

c

c

a i

I

b i







 (5) 

Отже, звідси, матриця провідностей (6) та вектор збудження (7) резис-

тивного дільника мають наступний символьний вигляд : 

 1 1

1 1 2

g g
Y

g g g




 
, (6) 

 
0

J
І   (7) 

При значенні J = 1 джерела струму  та провідностям g1 = g2 = 1 вузлові 

напруги (8) і коефіцієнт передачі напруги (9), відповідно, у другий вузол із 

першого визначатимуться наступним чином:  
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Розв’язання останньої визначає вектор  похідних вузлових напруг по 

параметру g1 (10): 
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   (10) 

Нехай, відхилення параметрів компонентів згідно з вихідних умов для 

параметрів g1 та g2 , відповідно, складають 10% та 20%.  

Тоді згідно таких умов коефіцієнт передачі напруги (9) визначається 

наступним чином:  
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Відхилення коефіцієнта передачі (11) для заданих відхилень параметрів 

компонентів відповідно до складає: 

 
21 21

21 1 2

1 2

1 1
0,1 0,2 0,025

4 4

K K
K g g

g g

 
          

 
 (11) 

де 21

1

K

g




 та 21

2

K

g




 — часткові похідні коефіцієнта передачі напруги по пара-

метрам g1 та g2. 

Тоді, поточний коефіцієнта передачі за лінійною моделлю (12) склада-

тиме: 

 21 21 21 0,5 0,025 0,475лінK K K      (12) 

Вирахуємо похибку лінійного моделювання (13), вона складає: 

 
21 21

21

0,478 0,475
0,00627 0,6%

0,478

лін
лін

K K

K


 
  (13) 

Таким чином, для заданих схеми та прирощень параметрів компонентів 

модель забезпечує досить високу точність моделювання. Також при збіль-

шенні відхилень параметрів компонентів відбувається зменшення коефіціє-

нту передачі напруги. 
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Анотація 

Проаналізовано основний принцип розрахунку впливу відхилень пара-

метрів пасивних компонентів на прикладі коефіцієнта передачі напруги. По-

хибка розрахунку не перевищує 0,6%.  

Ключові слова: резистивний дільник, РЕА, коефіцієнт передачі на-

пруги. 

Аннотация 

Проанализирован основной принцип расчета влияния отклонений па-

раметров пасивных компонентов на примере коэффициента передачи на-

пряжения. Погрешность расчета не превышает 0,6%. 

Ключевые слова: резистивный делитель, РЭА, коэффициент передачи 

напряжения. 

Abstract  

The basic principle of calculating the influence of deviations of the 

parameters of the passive components is analyzed on the example of the voltage 

transfer coefficient. The calculation error does not exceed 0.6%. 

Keywords: resistive divider, REA, voltage transmission coefficient. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛОСТАЦІОНАРНОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ДЕТЕКТУВАННЯ  

Демченко І. В., студент; Булашенко А. В., ст. викл.;  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Ефективність використання спектра, за допомогою концепції когнітив-

ного радіо були досліджені [1]. Ідеальна система має бути швидкою, точною 

та ефективною. Циклостаціонарна функція виявлення задовольняє всім цим 

вимогам. За її допомогою можна розрізняти шум та сигнал первісного кори-

стувача. Однією з ключових переваг  є  маркер преамбули сигналу користу-

вача, що визначає схему модуляції, що використовує користувач.  

Циклостаціонарний метод ефективніше використовує спектр [2] і пра-

цює краще, ніж інші схеми виявлення завдяки його можливості подавляти 

шум. Це відбувається, оскільки шум є абсолютно випадковим і не є періо-

дичним.  

До недоліків методу відносять:  спектральні  втрати при високій амплі-

туди сигналів, їх не лінійність, складність в обчисленні, а отже необхідно 

значно більший час спостереження; висока вартість. 

Двомірна спектральна кореляційна функція [3] дозволяє виявити пері-

одичні особливості первинного сигналу користувача. Ці сигнали  є циклос-

таціонарними процесами, що є періодичними у часі. Їх описує періодична 

автокореляційна функція  

𝑅𝑦(𝑡 + 𝜏) = 𝑅𝑦(𝑡 + 𝑇, 𝜏). 

Перетворення Фур’є циклічної автокореляційної функції 

𝑅𝑦
𝛼(𝜏) = lim

𝑇→∞

1

𝑇
∫ 𝑦 (𝑡 +

𝜏

2
) ∙

𝑇

0

𝑦 (𝑡 −
𝜏

2
) 𝑒−𝑗2𝜋𝛼𝑡 . 

У наведеному рівнянні 𝛼 є основна циклічна частота. Функція щільно-

сті кореляції спектра є циклічною функцію автокореляції і може відокрем-

лювати стаціонарний шум від сигналу  користувачів. Коли параметр α = 0, 

функція спектральної кореляції (ФСК) стає спектральною щільністю поту-

жності. Таким чином, ФСК можна визначити  

𝑆𝑦
𝛼(𝑓) = lim

∆𝑡→𝛼
lim
𝑇→𝛼

1

𝑇
∙

1

∆𝑡
∫ 𝑌𝑇 (𝑡, 𝑓 +

𝛼

2
) ∙

∆𝑡/2

−∆𝑡/2

𝑌𝑇
∗ (𝑡, 𝑓 −

𝛼

2
) 𝑑𝑡. 

Побудувати графік ФСК, можна з’ясувати стан використання спектру. 

Якщо сигнал користувача присутній у поточному частотному діапазоні, то  

ФСК дає пік у центрі. Піку не буде у випадку, коли немає сигналу користу-

вача. 

Крім того, ФСК можна використовувати для з'ясування виду модуляції, 
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що використовується користувачем. Це  можна досягти шляхом підрахунку 

кількості вторинних вершин, що симетричні відносно основної частоти. 

Якщо використовується модуляція BPSK, будуть подвійні піки на подвійне 

значення робочої частоти. Але, якщо схема модуляції є QPSK, буде дві такі 

вторинні вершини подвоєння робочої частоти. 

Тут прийняли частоту cигналу 1 кГц та, частоту дискретизації 20 кГц. 

На рисунку 1 а вказана циклічна ФСК, коли вхідний сигнал спочатку моде-

люється за допомогою BPSK. 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

На рисунку 1 б циклічна ФСК при вхідному сигналі з використанням 

QPSK. На подвійній частоті, тобто ближче до 2 кГц, бачимо два другоряд-

них піка на відміну від окремих другорядних піків, що отримали у BPSK. 

На рисунку 2 показано кількість когнітивних ретрансляторів, що взає-
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модіють, побудовані залежно від ймовірності виявлення Pd. Із графіку ба-

чимо, що значення Pd  для 4 ретрансляторів складає 0.45, але значення Pd 

для 5 ретрансляторів складає 0.52. Це показує, що ймовірність виявлення Pd 

збільшується як і збільшується кількість ретрансляторів. 

Когнітивну чутливість радіоспектра можна зробити більш надійно та 

ефективно, якщо використати  метод виділення із циклостаціонарною фун-

кцією. Циклостаціонарні детектори використовують власну періодичність 

модульованих сигналів. Не дивлячись на те, що це призводить до складності 

системи, але така система має дуже високу завадостійкість. Також викорис-

тання такої функції дає можливість визначити метод модуляції. Крім того, 

взаємна чутливість спектру, що допомагає подолати ефекти загасання та за-

тінення, що присутні  в будь-якій іншій  не спільній схемі. 

Результати моделювання для спільного виявлення спектра показують, 

що працездатність покращується, якщо виявлення здійснюється за допомо-

гою великої кількості пасивних ретрансляторів, які сприяють багатопроме-

невому поширенню сигналів.  
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Анотація 

Показані переваги використання циклостаціонарної функції для вияв-

лення сигналів у схемах детектування із використанням модуляції QPSK та 

ВPSK. 

Ключові слова: циклостаціонарне виділення, функція спектральної 

кореляції. 

Аннотация 

Показаны преимущества использования циклостационарной функции 

для выделения у схемах детектирования с использованием модуляции QPSK 

та ВPSK. 

Ключевые слова: циклостационарное выделение, функция спектраль-

ной корреляции. 

Abstract  

The advantages of using the cyclostationary function for detecting signals in 

detection schemes using QPSK and ВPSK modulation are shown. 

Keywords: сyclostationary feature detection, spectral correlation function 
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АНАЛІЗ АЛГОРИТМУ ВИЯВЛЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ ЦІЛІ «L/N-D» З 

ВИКОРИСТАННЯМ ФІЛЬТРІВ КАЛМАНА ЗА ДАНИМИ 

ІМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРІВСЬКОЇ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Лакійчук А. П., Жук С. Я., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна 

Одним з основних режимів роботи імпульсно-доплерівських радіоло-

каційних систем (ІДРЛС) є супровід цілей в режимі огляду [1]. Важливим 

етапом вторинної обробки радіолокаційної інформації є виявлення траєкто-

рії цілі, який також називається зав’язкою траєкторії [2]. Широке викорис-

тання на практиці знаходять послідовні методи виявлення траєкторії цілі з 

використанням евристичних критеріїв послідовних серійних випробувань «
/l n d » [3].  Відповідно до цього критерію  необхідно отримати виявлення 

цілі l раз в не більш ніж n суміжних періодах огляду, при цьому допуска-

ється d - 1 невиявлень цілі поспіль. 

На рис. 1. зображена узагальнена схема алгоритму « /l n d » при d = 

2, де pop – кількість попадань відмітки в строб, np – кількість непопадань 

відмітки в строб поспіль, k – номер кроку алгоритму.  

 
Рисунок 1. Алгоритм методу серійних випробувань «l / n – d»  

Оскільки в каналі огляду апріорна інформація про траєкторні параме-

три, як правило, вкрай обмежена, розміри стробу при зав’язці обираються 
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великими. Це може привести до попадання в область стробу декількох ви-

мірювань, що значно ускладнює задачу зав’язки траєкторії. 

Використання алгоритму калманівської фільтрації при зав’язці траєк-

торії в сферичній системі координат за даними ІДРЛС дозволяє забезпечити 

формування оптимальних стробів в далекомірному каналі з першого такту 

роботи пристрою виявлення, що дозволяє уникнути процедури розгалу-

ження траєкторій [1]. При цьому ототожнення відмітки траєкторії викону-

ється в далекомірному каналі на основі вирішального правила 
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,1rp  — розраховані фільтром Калмана прогнозовані значення та ди-

сперсії похибок прогнозу дальності та радіальної швидкості цілі.  

В загальному випадку ототожнення відмітки траєкторії виконується з 

використанням даних  далекомірного і кутомірних  каналів по формулі: 
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Дослідження ефективності алгоритму зав’язки траєкторій цілі на основі 

евристичних критеріїв послідовних серійних іспитів « /l n d » з викорис-

танням калманівської фільтрації за даними ІДРЛС проведено за допомогою 

статистичного моделювання. На рис. 2а показані залежності ймовірності ви-

явлення траєкторії цілі obp  при її наявності, а на рис. 2б ймовірності неви-

явлення траєкторії nobp  при її відсутності в залежності від ймовірності хиб-

ної тривоги  . 

 
 

Рисунок 2а Рисунок 2б 

На рис. 3а та рис. 3б суцільною та штриховою лініями зображені відпо-

відно залежності математичних очікувань m та середніх квадратичних від-

хилень   часу правильного виявлення та невиявлення в залежності від ймо-

вірності хибної тривоги  . Розроблений алгоритм забезпечує високі пока-
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зники зав’язки траєкторії цілі при рівні ймовірності хибної тривоги  по-

рядку 10-5…10-4, що дозволяє рекомендувати його для використання в 

ІДРЛС. 

  

Рисунок 3а Рисунок 3б 
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Statistical simulation has been used to evaluate the effectiveness of goal trajectory link 

algorithms based on heuristic « /l n d » sequential test criteria using Kalman filters based 

on radar IDs. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 Андржієвська М. Е., магістр; Лащевська Н. О., к.т.н., доц.;  

Адаменко В. О., ст. викл. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Сьогодні найбільш прогресивними засобами автоматизованого аналізу 

та покращення технологічних процесів можна вважати технології машин-

ного навчання та машинний зір, який реалізується на основі штучних ней-

ронних мереж (ШНМ). Машинний зір успішно застосовується в: медицині, 

авіації, сільському господарстві, машинобудуванні, соціальних сферах 

тощо. Зараз все популярнішим стають різноманітні системи автоматичного 

керування автомобілями (автопілоти) та системи для допомоги водію в про-

цесі руху. За допомогою таких систем можна зменшити кількість дорожньо-

транспортних аварій та порушення правил дорожнього руху, оскільки за-

вдяки автоматизації машина може сама реагувати на знаки, розмітку або пе-

решкоди. 

Незважаючи на широке поширення використання ШНМ для розпізна-

вання різноманітних зображень знайти відкриті, надійні та вже навчені сис-

теми для розпізнавання дорожніх знаків задача не з легких. Крім того, в бі-

льшості випадків такі ШНМ не пристосовані для використання в сторонніх 

системах, тому проектування своєї системи на основі ШНМ є актуальною 

задачею. 

Застосування ШНМ для аналізу зображень 

можна розділити на декілька етапів: підготовка 

даних, вибір архітектури та синтез ШНМ, нав-

чання ШНМ, тестування та, власне, викорис-

тання в інших проектах. 

В якості інструменту для підготовки даних, 

синтезу та розроблення ШНМ обрано середо-

вище Matlab, через його зручність для швидкого 

розроблення та навчання ШНМ за допомогою 

пакету NNTOOL (Neural Network Toolbox) [1]. 

Для початку обрано 22 забороняючих доро-

жніх знаки для навчальної вибірки (рис. 1). Так, 

як кількість входів ШНМ, а відповідно і її скла-

дність на пряму залежать від кількості пікселів зображення, то розмір кож-

ного знаку зменшили до 20х20 пікселів та зображення з кольорових переве-

дені у відтінки сірого.  

Для розширення вибірки на кожне із зображень накладено 3 види шу-

мів: gaussian, poisson, salt & pepper з рівнями шуму 0.1, 0.3, 0.6. Шуми пред-

ставлені у Matlab вбудованими функціями. Отримані зображення зведено в 

 
Рисунок 1. Забороняючі до-

рожні знаки 
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одну велику матрицю формату 400×220, де кожен стовпчик містить зна-

чення пікселів одного зображення, а кількість стовпчиків відповідає кілько-

сті зображень навчальної вибірки. Значення пікселів нормовано в діапазон 

від 0 до 1, що дозволить уникнути паралічу ШНМ. Ця матриця є вхідними 

даними  (input data) для навчання ШНМ. В якості виходу ШНМ матиме 22 

нейрони, кожен з яких відповідатиме за певний знак в наборі. Тому матриця 

значення виходів (target data) для навчання матиме розмір 22×220. 

В результаті проведеного аналізу та спираючись на попередні розробки 

прийнято рішення в якості ШНМ використовувати повнозв’язну багатоша-

рову ШНМ прямого поширення. Нейрона мережа складається з вхідного 

шару на 400 точок розгалуження, 2 прихованих шарів по 50 нейронів та ви-

хідного шару в 22 нейрони. Всі нейрони в якості функції активації мають 

гіперболічний тангенс [2]. 

Процес навчання ШНМ 

зображено на рис. 2. З наведе-

них даних можна зробити ви-

сновок, що після шостої епохи 

ШНМ почала запам'ятовувати 

дані, так як похибка навчання 

почала падати стрімкіше, ніж 

похибка на перевірочних да-

них. Тому в цілому для зада-

ного набору даних та конфігу-

рації мережі зупиняти навчання 

можна після 6 епох. 

Сам процес навчання три-

вав близько 6 годин та потребу-

вав значних ресурсів для збере-

ження проміжних значень матричних розрахунків. Тому в подальшому до-

цільно використовувати інший підхід до навчання (почергове подавання на-

вчальних даних на вхід нейронної мережі) або використати інший більш оп-

тимізований для такої кількості даних інструмент. 

Так як процес зниження похибки показав не 

дуже гарний результат прийнято рішення провести 

тестування ШНМ на навчальних даних, результат 

якого зведено до табл. 1. Як видно з таблиці серед-

ній відсоток правильних відповідей склав 75%, що 

явно не достатньо для впровадження подібної ШНМ 

в подібні системи. Проте подальший аналіз показав, 

що найгірший результат для зашумлених зображень 

Gaussian з рівнями 0,3 та 0,6 викликаний значною «засвіткою зображення», 

що в результаті, на думку авторів, і призвело до подібного подання точності 

 
Рисунок 2. Графік процедури навчання 

  

   
Рисунок 3. Зашумлені 

знаки 
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розпізнавання знаків. Так на рис. 3 в першому ряді наведено знаки зашум-

лені за допомогою функції Gaussian, а в другому ряді — Poisson. 

Якщо ж не врахо-

вувати два найгірші по-

казники, то точність 

розпізнавання зростає 

до 85%. Тому в подаль-

шому, для більш успі-

шного тренування 

ШНМ на розпізнавання 

дорожніх знаків доці-

льно більш прискіп-

ливо ставитися до нав-

чальної вибірки, щоб 

окремі групи рисунків не вибивалися з загальної картини або ж проводити 

попередню обробку даних для підвищення контрастності зображень перед 

їх нормуванням. Також вибір зв’язки MatLAB/NNTOOL не варто робити 

при збільшенні даних для тренування, адже час навчання та вимоги до ре-

сурсів комп’ютера будуть занадто високі. Тому доцільно переглянути під-

ходи до навчання в середовищі MatLAB або й взагалі обрати інше середо-

вище для розроблення та навчання ШНМ. 

Перелік посилань 

1.  Медведев В. С., Нейронные сети. Matlab 6/ Под общ. ред. к. т. н. В. 

Г. Потемкин — М. : ДИАЛОГ- МИФИ, 2002. — 496 с.  

2. Адаменко В. О. Штучні нейронні мережі як апроксимаційний апарат 

в задачах проектування радіотехнічних пристроїв / В. О. Адаменко, Г. О. 

Мірських // Вісник НТУУ "КПІ". Серія — Радіотехніка. Радіоапаратобуду-

вання, 2012. — №51 — C. 41—49 

Анотація 

Проведено вибір та підготовку навчальних даних для розпізнавання дорожніх зна-

ків за допомогою ШНМ. Розроблено та навчено ШНМ в середовищі MatLAB/NNTOOL. 

Проведено аналіз результатів навчання ШНМ. 

Ключові слова: ШНМ, нейронна мережа, розпізнавання образів, машинний зір.  

Аннотация 

Проведен выбор и подготовка учебных данных для распознавания дорожных зна-

ков с помощью ИНС. Разработаны и обучено ИНС в среде MatLAB / NNTOOL. Проведен 

анализ результатов обучения ИНС. 

Ключевые слова: ИНС, нейронная сеть, распознавание образов, машинное зрение. 

Abstract  

The choosing and preparation of training data for the recognition of road signs was carried 

out using ANN. Development and training ANN were conducted in MatLAB / NNTOOL 

environment.  The results of the ANN training were analyzed. 

Keywords: ANN, neural network, recognition of image, machine vision 

Таблиця 1. Результат тестування ШНМ 

Тип 

шуму 

Рівень 

шуму 

Кількість вірних 

відповідей 

Відсоток вір-

них відповідей 

Без шуму 0 20 91 

Gaussian 0,1 19 86 

0,3 12 55 

0,6 4 18 

Poisson 0,1 20 91 

0,3 19 86 

0,6 17 77 

Salt & 

Pepper 

0,1 20 91 

0,3 17 77 

0,6 17 77 
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СЕГМЕНТАЦІЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЗОБРАЖЕНЬ НА ФОНІ 

СПЕКЛ–ШУМУ ТА АДИТИВНОЇ ЗАВАДИ 

Бобко А. С., Вишневий С. В., к.т.н. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

З кожним роком зростає потреба в зображеннях земної поверхні з су-

путника для слідкування за станом місцевості чи об'єкта, комерційного ви-

користання чи для потреб військових. Переваги систем дистанційної роз-

відки Землі полягає в незалежності від погодних умов, години дня чи пори 

року. Такі системи будуються на основі радіолокаційної станції з синтезо-

ваною апертурою (РСА) [1].  

Системи дистанційного зондування Землі широко застосовуються в та-

ких сферах: моніторинг екологічного стану місцевості; моніторинг техно-

генних та природних катастроф; оцінки стану льодовиків; контролю вико-

ристання лісів; прогнозування врожаїв сільськогосподарських культур та 

виявлення хвороб; картографування земної поверхні для оновлення топо-

графічних карт.  

Для радіолокаційних зображень також характерна наявність завад. Од-

ним із типів завад, що міститься на РСА зображеннях є спекл-шум. Крім 

того, в загальному випадку зображення може також бути спотворене адити-

вною завадою з некорельованими відліками. Серед методів обробки, що ви-

користовуються в цифровій обробці зображень, одним із основних часто є 

сегментація. Тому представляє інтерес дослідження впливу завад на точ-

ність сегментації зображення обраним алгоритмом.  

Одним із варіантів результатів роботи алгоритмів сегментації є виді-

лення однорідних областей або однорідних об’єктів на зображенні. До таких 

однорідних областей можна віднести області із одноковою текстурою або із 

однаковим рівнем яскравості тощо. Таким чином, вибір методу сегментації 

суттєво залежить від особливостей сцен, які присутні на цифровому зобра-

женні, яке потребує подальшої обробки за допомогою методів сегментації. 

Крім того, слід зауважити, що більшість оптимальних алгоритмів обробки 

цифрових зображень часто потребують значних обчислювальних витрат, а 

також, відповідно, можуть вимагати суттєвого часу обробки зображень. Це 

все призводить, що необхідності застосування таких алгоритмів, які дозво-

ляють отримувати результати, якщо не в режимі реального часу, то, при-

наймі, в розумних часових межах.  

В [3] для розробки методів сумісної фільтрації і сегментації неоднорід-

них зображень, що спотворені адитивною завадою із некорельованими від-

ліками, застосовувалася процедура двохетапної обробки суть якої полягає в 

тому, що обробка зображення розбивається на два етапи. На першому етапі 

відбувається незалежна обробка окремо вздовж рядків і вздовж стовпців зо-

браження. На другому етапі відбувається об’єднання отриманих даних.   
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В залежності від того, які набори пікселів враховуються при обробці 

зображення на другому етапі виділяють каузальну, напівкаузальну та нека-

узальну обробку. В роботі досліджується каузальна двохетапна обробка при 

якій для формування оцінки в поточній точці враховуються пікселі, що роз-

ташовані в «минулому» відносно поточної точки:  

 
1 2 1 2

( | , ) ( | ) ( , ) ( )
( | ) ,

( ) ( )

j n j n n n
j

j

p x y Y p x Y f Y y f Y
p x Y

p x f Y
  (1) 

де  1( | , )j np x y Y , 2( | )j np x Y  — обраховуються на першому етапі [4]; 

( )jp x  — задається апріорно; ( | )jp x Y  — апостеріорна імовірність, яка ви-

користовується для визначення якому типу однорідної області відноситься 

поточний піксель; щільності імовірності 1( , )nf Y y , 2( )nf Y , ( )f Y  відіграють 

роль нормуючих множників; вектори 1nY  та 2nY  містять пікселі, що розта-

шовані в рядку 1n  та в стовпці 2n  починаючи від їх початку до поточного 

спостереження y , що знаходиться на їх перетині; поточному спостере-

женню y , що спотворене завадою відповідає піксель jx , індекс j  позначає 

номер однорідної області, 1,j L . 

Моделювання алгоритму проводилося в середовищі MATLab. На рис. 1 

показано вхідне зображення, що містить три однорідні області. Зображення 

спотворене спекл-шумом та адитивною заводою. Для зашумлення зобра-

ження спекл-шумом використовувалася функція imnoise(input_image, 

'speckle', 0.02). Середньоквадратичне відхилення (СКВ) адитивної завади ви-

брано рівним 0,15. На рис. 2 показний результат сегментації одномірним ал-

горитмом вздовж стовпців зображення. На рис. 3 представлений результат 

сегментації запропонованим алгоритмом. На рис. 2–3 окремі однорідні об-

ласті показані різними градаціями сірого, також можна візуально оцінити 

точність алгоритму сегментації.  

 
Рисунок 1. Тестове зашум-

лене зображення. 

 
Рисунок 2. Одномірна сег-

ментація вздовж стовпців 

зображення. 

 
Рисунок 3. Двохетапна ка-

узальна сегментація. 

Для розглянутого прикладу імовірність помилки сегментації на пер-

шому етапі за допомогою одномірного алгоритму становить 0,043, в той час 
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як запропонований алгоритм дозволяє скоротити це значення до 0,019. Зві-

сно, ці величини суттєво залежать від характеру областей на зображеннях. 

Чим більше вони будуть подібними та чим більший буде рівень шуму, тим 

вищими будуть показники помилки сегментації. Крім того, для функціону-

вання алгоритмів потрібно заздалегідь визначити відповідні параметри од-

норідних ділянок. Це можливо реалізувати за рахунок використання нав-

чальної вибірки, яка складається із зображень, що містять однотипні сцени 

та однотипні однорідні області. Необхідність використання отриманої в та-

кій спосіб апріорної інформації можна віднести, в певній мірі, до недоліку 

розглянутого алгоритму.  
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Анотація 

Представлено застосування РСА зображень. Розглянуто формування РСА зобра-

жень та проблематику їх обробки, показано обробку зображень алгоритмом сегментації 

на прикладі тестового синтезованого зображення, що спотворене спекл-шумом та адити-

вною завадою.  

Ключові слова: РСА зображення, сегментація, спекл-шум. 

Аннотация 

Представлено применение РСА изображений. Рассмотрено формирование РСА 

изображений и проблематика их обработки, показано обработку изображений алгорит-

мом сегментации на примере тестового синтезированного изображения, искаженного 

спекл-шумом и аддитивной помехой 

Ключевые слова: РСА изображения, сегментація, спекл-шум. 

Abstract  

Application of PCA images is presented. The formation of PCA images and the problems 

of their processing are considered, the image processing by the segmentation algorithm is 

shown using test synthesized image distorted with speckle-noise and additive noise 

Keywords: SAR images, segmentation, speckle-noise. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ IOT-РІШЕНЬ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ 

ДОСТУПОМ 

Ананьєв О. О., Вишневий С. В., к.т.н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ, Україна 

Розвиток телекомунікаційних технологій, мініатюризація елементної 

бази та зростання площ покриття як проводовим так і безпроводовим з’єд-

нанням та забезпечення доступу до глобальної мережі Інтернет призводить 

до того, що кількість пристроїв які мають можливість обмінюватися між со-

бою даними через мережу Інтернет невпинно зростає, і так само невпинно 

зростає кількість та різноманіття сфер застосування новітніх засобів обміну 

даними [1].  

На сьогоднішній день обмінюватися інформацією можуть не тільки ко-

ристувачі із використанням персональних комп’ютерів, чи смартфонів, але 

і окремі спеціалізовані пристрої, що можуть передавати відповідну служ-

бову інформацію та набір даних, отриманих від датчиків, з метою коригу-

вання роботи один одного, для вирішення різноманітних задач пов’язаних 

із контролем відповідних бізнес процесів, вирішенням питань управління 

інфраструктурними об’єктами, моніторингом стану довкілля в певних лока-

льних областях, контролем кліматичних умов у виробничих приміщеннях, 

забезпеченням передачі медичних показників пацієнтів, що знаходяться не 

тільки в межах лікарні, але поза її межами, спостереженням за переміщен-

нями вантажів, пересуванням людей та домашніх тварин, контролем дос-

тупу до визначених територій, приміщень, окремих кімнат, управлінням рі-

зноманітними система сигналізації та безпеки, системами типу «розумний 

будинок», застосуванням в автомобільній галузі при створені автопілотів 

для автомобілів та можливістю транспортним засобам обмінюватися один з 

одним необхідною службовою інформацією про стан автотранспорту та осо-

бливості трафіку без залучення водія тощо [1—4].  

Таке зростання кількості пристроїв, що вже використовуються або пла-

нуються бути введеними у використання в різноманітних сферах людської 

діяльності, стало можливим за рахунок розвитку технології яка відома як 

Інтернет Речей (Internet of Things – IoT, – англ.). Таким чином, загалом під 

поняттям Інтернет Речей розуміють систему взаємопов'язаних обчислюва-

льних пристроїв, механічних і цифрових машин, об'єктів, тварин або людей, 

які забезпечені унікальними ідентифікаторами і здатністю передавати дані 

по мережі, не вимагаючи зв’язку безпосередньо між людьми або взаємодії з 

комп’ютером. Все це призводить до переходу на новий, вищий рівень авто-

матизації всіх без винятку процесів як в промисловості, так і в науці, меди-

цині та побуті.  
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Однією із сфер, де застосування технології Інтернету Речей вже почи-

нає набувати активного впровадження є системи сигналізації, управління та 

контролю доступом. Такі системи можуть широко впроваджуватися з метою 

забезпечення надійності захисту відповідних приміщень, використовува-

тися для моніторингу людського потоку на відповідних об’єктах, застосову-

ватися для спостереження та розпізнавання людей на об’єктах, де зберіга-

ються або використовуються потенційно небезпечні компоненти, що потре-

бує ретельного контролю та ідентифікацію персоналу та сторонніх осіб, там 

де необхідно мінімізувати так званий «людський фактор».  

Використання систем контролю доступом дозволяє: 

1. Закрити несанкціонований доступ в приміщення, на територію, на 

окремі поверхи приміщення. 

2. Контролювати часове переміщення відвідувачів та співробітників 

по об’єкту. 

3. Спостерігати за обліком робочого часу співробітників. 

4. Контролювати за  входом у внутрішні приміщення. 

Існує багато варіантів системи контролю доступу. Наприклад, в системі 

безпеки будинку можна також додати систему охоронної сигналізації, сис-

тему виявлення вогню та окису вуглецю, систем відеоспостереження із за-

мкнутим контуром. Також системи контролю доступу є актуальними у ве-

ликих підприємствах, офісних центрах, на заводах. Саме у таких місцях 

складно контролювати доступ до території, оскільки працює дуже багато 

людей. 

У сучасних системах контролю доступу є важливий недолік. Всі сис-

теми використовують велику кількість кабелів. Особливо це не бажано у ве-

ликих підприємствах та компаніях, оскільки там використовується велика 

кількість датчиків, що призводить до збільшення довжини кабелів. Таким 

чином, висуваються додаткові умови до інфраструктури телекомунікаційної 

мережі. Одним із варіантів покращити рівень мобільності та спростити про-

цедуру підключення нових компонентів є застосування бездротового з’єд-

нання.  

В даній роботі розроблено дослідний зразок компоненту системи уп-

равління доступом та виконується дослідження його роботи. Одним із осно-

вних елементів даної системи є радіочастотний зчитувач RFID RC522 та мі-

крокомп’ютер Raspberry Pi [3]. Взаємодія між окремими елементами реалі-

зована на основі використання інтерфейсу SPI. При налаштуванні роботи 

зчитувача необхідно використовувати спеціальну бібліотеку. Перевірка ро-

боти зчитувача не виявила жодних проблем і продемонструвала його праце-

здатність. Прототип показано на рис. 1. 
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Для прототипу системи конт-

ролю та управління доступом вико-

ристовувалась база даних із відпові-

дними записами, що необхідні  в 

процесі аутентифікації, і яка розта-

шована локально, але може бути ро-

зміщена і на сервері. Враховуючи, 

що одним із основних питань в кон-

тексті Інтернету Речей є надійність 

та неможливість віддаленого дос-

тупу з боку шахраїв, іншим важли-

вим завданням, яке буде потребувати 

вирішення — це захищеність сис-

теми від несанкціонованого доступу 

до неї з боку сторонніх осіб та отри-

манням ними контролю над всією системою. 
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Анотація 

Представлено прототип системи контролю та управління доступом побудованого 

із застосуванням технології Інтернету Речей. Виконано короткий огляд основних прин-

ципів її побудови та сфери застосування.  

Ключові слова: Інтернет Речей, контроль доступу, Raspberry Pi. 

Аннотация 

Представлен прототип системы контроля и управления доступом построенного с 

использованием технологии Интернета Вещей. Дан краткий обзор основных принципов 

её построения и сферы использования 

Ключевые слова: Интернет Вещей, контроль доступа , Raspberry Pi. 

Abstract  

A prototype of an access control and management system built using the Internet of 

Things technology is presented. A brief overview of the basic principles of its construction and 

sphere of use is given. 

Keywords Internet of Things, access control, Raspberry Pi. 

 
Рисунок 1. Прототип системи контролю 

та управління доступом 

https://www.lifewire.com/introduction-to-the-internet-of-things-817766
http://www.intersyst.ru/solutions/165/460/
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РЕКУРЕНТНИЙ АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ 

RFID-МІТОК НА ОСНОВІ ВИМІРЮВАНЬ ПОТУЖНОСТІ 

СИГНАЛУ 

Товкач І. О., к.т.н.; Притолюк П. Г., студент  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» м. Київ, Україна 

Необхідність визначати місцеположення і слідкувати за багатьма 

об’єктами в приміщенні або на невеликих територіях, таких як товарні 

склади, лікарні, приватні будівлі, завжди є актуальною задачею. Широке ви-

користання для вирішення цієї задачі знаходить технологія радіочастотної 

ідентифікації із застосуванням RFID-міток. 

Для визначення місцеположення RFID-міток використовують один із 

основних методів, який базується на отриманні потужності сигналу від 

RFID-міток (RSS – Received signal strength). Цей метод характеризується 

простотою реалізації, що дозволяє ефективно використовувати його на 

практиці. Точність визначення місцеположення міток на основі цього ме-

тоду залежить від похибки потужності отриманого сигналу. 

У роботі [1] оцінка місцеположення RFID-міток визначається за крите-

рієм найменших квадратів. Обчислення координат RFID-міток виконується 

після надходження вимірювань від всіх датчиків. Тому було розроблено ал-

горитм на основі математичного апарату розширеного фільтра Калмана, 

який дозволяє рекурентно уточнювати місцеположення RFID-міток в міру 

надходження вимірювань потужності сигналів від датчиків мережі. 

Для визначення дальності на основі RSS-вимірювання використову-

ється модель прямого поширення сигналу[2]. 
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0
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, (1) 

де iP  — виміряна i -м датчиком потужність сигналу RFID-мітки, яка знахо-

диться на відстані iR , 1,i n ; 0P  — потужність сигналу на відомій відстані 

0R ; a — коефіцієнт загасання у вільному просторі (приблизно дорівнює 2); 

iv  — помилка виміряної потужності сигналу.  

Координати RFID-міток ,k kx y  є статичними. Тому динаміку змінних 

параметрів можна подати у вигляді   

 1k ku u  , (2) 

де  ,
T

k k ku x y  — вектор поточного стану, який містить координати RFID-

міток за поточний такт k. Індекс k характеризує послідовність одержання 

RSS-вимірювання від датчиків.  
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Рівняння спостереження, яке описує механізм вимірювання потужності 

прийнятого сигналу на k-му кроці, з урахуванням (1) можна представити у 

вигляді  

 ( )k k kr h u v  , (3) 

де ( )kh u  — нелінійна функція представлена у вигляді 
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; (4) 

kv  — гаусівська помилка вимірювання потужності з дисперсією 2

v . 

Рівняння (4) є нелінійним. Тому для синтезу алгоритму оцінювання ве-

ктора стану застосовується математичний апарат розширеного фільтра Кал-

мана [2]. Виконуючи лінеаризацію рівняння (4) щодо оцінених значень век-

тора станів, можна показати, що алгоритм оцінювання розташування RFID-

міток описується рівняннями 
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де ˆku  — оцінка вектора ku  на k-му кроці; ˆ
kP  — кореляційна матриця поми-

лки оцінки вектора станів ku  на k-му кроці; kK  — коефіцієнт підсилення 

фільтру;  
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Отриманий алгоритм (5-7) відно-

ситься до класу квазіоптимальних алго-

ритмів з гаусівською аппроксимацією 

апостеріорної щільності ймовірності.  

На рис. 1 показана структурна схема 

розміщення датчиків, яка є оптималь-

ною [3] та RFID-міток, які розташовані 

по колу R=5 м. СКВ помилки 

вимірювання 1v дБ  . На рис. 2 показано 

кругові СКВ помилки оцінки місцеполо-

ження RFID-міток, яке відповідає нижній  
Рисунок 1. Конфігурація мережі да-

тчиків і розміщення RFID-міток 
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границі Рао-Крамера (крива 6), і характеризує потенційну можливу точність 

визначення координат. Значення кругових СКВ помилок визначення міс-

цеположення міток рекурентного алгоритму (крива 3) близькі до відповід-

них значень кругових СКВ нижній границі Рао-Крамера, що свідчить про 

високу ефективність алгоритму. Ефективність розробленого алгоритму бі-

льше на 27% ніж використання відомих алгоритмів (крива 5). 
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Анотація 

З використанням математичного апарату розширеного фільтра Калмана розроб-

лено рекурентний алгоритм визначення місцезнаходження RFID-міток на основі RSS-

вимірювання. За допомогою статистичного моделювання виконано порівняльний аналіз 

точностних характеристик отриманого алгоритму та відомих алгоритмів, а також з ниж-

ньою границею Рао-Крамера. 

Ключові слова: RFID-мітки, RSS-вимірювання, рекурентний алгоритм. 

Аннотация 

С использованием математического аппарата расширенного фильтра Калмана раз-

работан рекуррентный алгоритм определения местоположения RFID-меток на основе 

RSS-измерения. С помощью статистического моделирования выполнен сравнительный 

анализ точностных характеристик полученного алгоритма и известных алгоритмов, а 

также с нижней границей Рао-Крамера. 

Ключевые слова: RFID-метки, RSS-измерения, рекуррентный алгоритм 

Abstract 

Using a Kalman advanced filter mathematical apparatus, we developed a recurrent algo-

rithm for determining the location of RFID tags based on RSS measurements. Using the statis-

tical modeling, a comparative analysis of the accuracy characteristics of the obtained algorithm 

and known algorithms was performed, as well as with the lower Rao-Kramer boundary. 

Keywords: RFID tags, RSS measurements, recurrent algorithm. 

 

Рисунок 2. Кругові СКВ помилки оцінки місцеположення RFID-міток 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086054945
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086056844
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7995556/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/7995556/proceeding
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МЕТОД ПЕРЕХРЕСНОЇ ЕНТРОПІЇ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ 

ВІДНОШЕННЯ PAPR В СИСТЕМАХ OFDM 

Цапков С. В., студент; Булашенко А. В., ст. викл.;  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Ортогональне мультиплексування з частотним розділенням (OFDM) є 

технікою, що використовується для швидкої безпровідної передачі цифро-

вої даних у мережах 4G [1]. Однак, основним недоліком  системи  OFDM є 

високе відношення пікової потужності до середньої (PAPR), що призводить 

до високого випромінювання поза смугою частот. Таким чином високий 

PAPR є однією з ключових проблем систем  OFDM. 

Існують різні методи для зменшення PAPR [2]. Серед цих методів мо-

жна виокремити  метод часткової передачі  (PTS), що забезпечує пониження  

PAPR та не має обмежень на кількість підносійних. 

Ідея схеми PTS є створення оптимального фазового коефіцієнта, що мі-

німізує  PAPR. Ця схема є складною, але щоб зменшити складність, пошуку 

фазових коефіцієнтів обмежений скінченною кількістю елементів. Потім 

використовується алгоритм вичерпаного пошуку (АВП) для пошуку найкра-

щого фазового коефіцієнта. 

Для зменшення обчислювальних складнощів АВП були запропоновані 

різні методи.  Але для всі ці методи мають високу складність. Тому є актуа-

льним  пошук інших методів, наприклад  нова реалізація PTS на основі ме-

тода перехресної ентропії  (МПЕ) [3].  

В запропонованому МПЕ спочатку визначають кількість PAPR в якості 

оціночної функції. Оціночна функція потім переводиться  в задачу стохас-

тичної апроксимації, що може бути вирішена ефективно. 

 
Рисунок 1. Схема системи OFDM з PTS 

На рис. 1 наведена 

типова схема системи 

OFDM з PTS схемою, 

що використовується 

для зменшення PAPR 

[3]. Вхідні данні ді-

ляться на менші під 

блоки, що представлені 

вектором 

𝑋 = ∑ 𝑋𝑚

𝑀

𝑚=1

. 

 

Кожен підблок складається з набору підносійних однакового розміру.  

Потім ці під блоки перетвтворюють дані із частотної області у часову об-

ласть із використанням зворотного швидкого перетворення Фур’є ЗШПФ 
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𝑥 = 𝐼𝐹𝐹𝑇 { ∑ 𝑋𝑚

𝑀

𝑚=1

} = ∑ 𝐼𝐹𝐹𝑇{𝑋𝑚}

𝑀

𝑚=1

= ∑ 𝑥𝑚.

𝑀

𝑚=1

 

МПЕ вирішує задачу комбінаторної та безперервної оптимізації  в рам-

ках глобальної оптимізації 

arg [max
𝜃∈𝛩

𝑆(𝜃)]. 

Отже, необхідно максимизивати функцію оцінки  𝑆(𝜃) по всім 𝜃  в діа-

пазоні 𝛩. Замість підтримки простого рішення на кожному часовому кроці 

для звичайних алгоритмів оптимізації.  

Основна ідея МПЕ полягає в тому, щоб підтримувати розподіл можли-

вих рішень та адаптивно поновлювати цей розподіл у відповідності із пере-

хресною ентропією між відповідною пов’язаною густиною та важливою гу-

стиною вибірки. Завдяки цьому  можна побудувати випадкову послідовність 

рішення, що зводяться до оптимального.  

МПЕ містить: генерацію випадкових вибірок у відповідності із заданим 

розподілом вибірки, що сформована на попередній ітерації; оновлення па-

раметрів на основі кращих оцінок вибірок за рахунок кращого оцінювання 

зразків на наступних ітераціях. 

В методі PTS головним є те, що необхідно визначити фазові коефіціє-

нти з метою мінімізації PAPR. Отже, у МПЕ для знаходження фазових кое-

фіцієнтів, що мінімізують  PAPR необхідно визначити функцію оцінки для 

запропонованого алгоритму  

𝐿(�́�(Ф)) =
1

10 log10
𝑚𝑎𝑥

𝐸[|�́�(Ф)|2]

. 

Отже, необхідно визначити інверсію PAPR як оціночну функцію таким 

чином, щоб її значення збільшувалося зі зменшенням PAPR. Таким чином, 

необхідно максимізувати оціночні функції в діапазоні  для потенціалу, щоб 

arg [ max
Ф∈[0,2𝜋)

𝐿(�́�(Ф))]. 

МПЕ є адаптивним методом вибірки, що перетворює визначену задачу 

оптимізації в сімейство задач стохастичних вибірок. На першому кроці ме-

тоду необхідно рандомінізувати визначену задачу шляхом включення на-

бору розподілу вибірки в визначеній Ф. 

При комп’ютерному моделюванні взяли систему OFDM з модуляцією  

QPSK. Отже,  64 підносійних діляться на вісім під блоків, що містять вісім 

підносійних, що передискретизуються чотири рази.  

Щоб сформувати додаткову кумулятивну функцію розподілу (ДКФР) 

для PAPR, 10 000 блоків OFDM генеруються випадковим чином. 
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Рисунок 2. Додаткова кумулятивна функція 

розподілу  

На рис. 2  подані ДКФР для 

метода PTS з АВП, методика 

PTS із запропонованими алгори-

тмами оригінальний МПЕ 

(ОМПЕ) та модифікованим 

МПЕ (ММПЕ), та оригінальний 

OFDM для N=64 підносійних та 

M=8 підблоків.  

 

Отже, МПЕ дозволяє одержати оптимальний фазовий коефіцієнт для 

PTS, щоб зменшити PAPR сигналу OFDM. Моделювання показує, що цей 

метод забезпечує майже те ж саме зменшення PAPR як і звичайний АВП, 

але обчислювання простіші.   
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Анотація 

Представлено використання методу часткової передачі (PTS) для зменшення від-

ношення пікової до середньої потужності сигналу (PAPR) для ортогонального частот-

ного поділу (OFDM). 

Ключові слова: метод перехресної ентропії, співідношення пікової потужності до 

середньої. 

Аннотация 

Представлено использование метода частичной передачи (PTS) для уменьшения 

отношения пиковой к средней мощности сигнала (PAPR) для ортогонального частотного 

разделения (OFDM). 

Ключевые слова: Метод перекрестной энтропии, отношение пиковой мощности к 

средней. 

Abstract  

This letter considers the use of the partial transmit sequence (PTS) technique to reduce 

the peak-to-average power ratio (PAPR) of an orthogonal frequency division multiplexing 

(OFDM) signal. 

Keywords: Cross-entropy method, peak-to-average power ratio. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ РОЗМІЩЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ КАНАЛІВ 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІНІЙНОЇ АДАПТИВНОЇ ЦИФРОВОЇ 

АНТЕННОЇ РЕШІТКИ 

Литвинець О. Л., студ.; Чмельов В. О., к.т.н. доц.;  

Жук С. Я., д.т.н., проф. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Однією з основних задач цифрових антенних решіток (ЦАР) є компен-

сація активних шумових завад. Для її вирішення використовуються авто-

компенсатори (АК) [1]. З метою економії апаратурних витрат, а також для 

покращення масогабаритних характеристик пристрою, в якості компенса-

ційних каналів часто використовуються окремі приймальні канали ЦАР. На 

рис. 1 представлена структурна схема АК на базі N-канальной лінійної ЦАР, 

в якій виділено m компенсаційних каналів. Проведено аналіз впливу 

розміщення компенсаційних каналів на 

характеристики лінійної адаптивної ЦАР. 

В якості приклада розглянуто лінійну 

ЦАР, що складається із N=100 елементів, 

при цьому m=10. Номери каналів ЦАР ki , 

що використовуються в якості компенса-

ційних, визначаються по формулі: 

1 1,i   1 , 2,k ki i dn i m   ,  (1) 

де k — номер компенсаційного каналу; dn  

— крок, за яким вибирається наступний 

компенсаційний канал. 

Синтез АК виконано з використан-

ням фільтру Вінера, RLS- и LMS-

алгоритмів [2]. Кількість шумових завад 

дорівнює чотирьом з кутовими координа-

тами: 
1 12 ,o  2 1.5 ,o   3 1.5 ,o  4 12 ,o    і 

однаковими відносними потужностями 

100, 1,4ip i  . Статистичне моделювання проводилось для двох варіантів ро-

зташування компенсаційних каналів АК, які розраховуються по формулі (1) 

при dn=1 і dn=5. Отримані результати представлені відповідно на рис. 2 і 

рис. 3. 

На рис. 2а і рис. 3а показані, залежності відносної потужності завад на 

виході АК від числа ітерацій при використанні LMS- (крива 1) та RLS- 

(крива 2) алгоритмів, а також фільтра Вінера (лінія 3). RLS-алгоритм зійшо-

вся до потенційно досяжного значення, яке забезпечується фільтром Вінера, 

Рисунок 1. Структурна схема АК  
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а LMS-алгоритм не зійшовся, при кількості ітерацій 600.  

 
Рисунок 2. Результати моделювання,  1dn  . 

 
Рисунок 3. Результати моделювання,  5dn  . 

На рис. 2б і рис. 3б показані в області від -15 до 15 градусів діаграма 

направленості (ДН) основного каналу (крива 1), ДН компенсаційного ка-

налу (крива 2) і результуюча ДН (крива 3), отримані на основі вінерівської 

фільтрації. Даний алгоритм є оптимальним та забезпечує найкращі показ-

ники ефективності. Однак він не є адаптивним і потребує апріорних даних 

про кореляційні характеристики завадових сигналів. На рис. 2в,г і рис. 3в,г 
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показані аналогічні ДН, отримані при використанні LMS- та RLS- алгорит-

мів відповідно.  

Як випливає з отриманих результатів ДН адаптивної ЦАР значно зале-

жить від розташування компенсаційних каналів. АК на основі LMS-

алгоритму забезпечує гірші характеристики у порівнянні з характеристи-

ками АК на основі RLS- алгоритму, які наближаються до потенційно мож-

ливих, отриманих на основі фільтра Вінера. Час збіжності АК на основі 

LMS- алгоритму є більш чутливим до розташування компенсаційних кана-

лів ніж у АК на основі RLS- алгоритму.  

Таким чином, важливе теоретичне і практичне значення має задача ви-

значення оптимального розташування компенсаційних каналів АК на основі 

лінійної ЦАР за заданими показниками якості. 
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Анотація 

Шляхом статистичного моделювання проведено аналіз впливу розмі-

щення компенсаційних каналів автокомпенсаторів активних шумових завад 

на основі RLS- і LMS-алгоритмів на характеристики лінійної адаптивної ци-

фрової антенної решітки. 

Ключові слова: діаграма направленості, цифрова антенна решітка, ав-

токомпенсатор активних шумових завад, RLS- і LMS-алгоритми. 

Аннотация 

С помощью статистического моделирования проведен анализ влияния 

размещения компенсационных каналов автокомпенсаторов активных шу-

мовых помех на основе RLS- и LMS-алгоритмов на характеристики ли-

нейной адаптивной цифровой антенной решетки. 

Ключевые слова: диаграмма направленности, цифровая антенная ре-

шетка, автокомпенсатор помех, RLS- и LMS-алгоритмы. 

Abstract 

Using statistical modeling, an analysis is made of the influence of the ar-

rangement of compensation channels of active noise interference compensators 

based on RLS- and LMS- algorithms on the characteristics of a linear adaptive 

digital antenna array. 

Keywords: radiation pattern, digital antenna array, active noise interference 

compensators, RLS- and LMS-algorithms. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ МЕРЕЖІ 5G ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ D2D 

Гладун В. В., студент; Булашенко А. В., ст. викл. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Останнім часом здійснюється випробування мереж  5G на різних час-

тотах міліметрового діапазону. Широка смуга спектру дозволяє збільшу-

вати швидкість передачі даних та зменшувати затримки мережі. Цей діапа-

зон має досить невелику дальність зв’язку, тому мережу необхідно облад-

нувати великою кількістю базових станцій, але це призводить до пониження 

ефективності мережі за рахунок пониження використання цих базових ста-

нцій, що не завжди ефективно. 

Для вирішення цієї проблеми використовують технологій D2D (device 

to device) [1]. Вони реалізуються за допомогою ліцензованого спектру, що 

надається оператору рухомого зв’язку мережі   5G, так і засобами не ліцен-

зованого засобами такими, як  Wi-Fi-Direct. В першому випадку кажуть про 

кластирезацію всередині смуги, а у другому про кластирезацію за межами 

смуги  [2]. 

Технологія D2D дозволяє взаємодіяти двом або декільком користува-

чам без участі мережі. У випадку пошкодження мережі або з метою підви-

щення якості обслуговування, пристрої що розташовані близько можуть вза-

ємодіяти один з одним.  Для реалізації D2D-комунікацій в 3GPP створили 

LTE-Direct. Його особливість є те, що базова станція (БС) контролює лише 

виділення частотного ресурсу між пристроями, а користувацькі пристрої об-

мінюються даними безпосередньо. Це дозволяє знизити навантаження ме-

режі та зменшити затримку [3]. 

Існує чотири основні типи D2D комунікацій. За першого типу пристрої 

знаходяться  на межі комірки або за межами зони покриття БС, а для з’єд-

нання з БС використовують інші пристрої у якості ретранслятора. За дру-

гого типу два пристрої безпосередньо взаємодіють між собою, а через БС 

проходить лише сигнальний трафік. За третього типу два пристрої взаємо-

діють між собою використовуючи один пристрій або групу пристроїв у яко-

сті ретранслятора без участі БС. За четвертого типу два пристрої взаємоді-

ють без посередників. 

Для забезпечення високої якості (пропускна здатність, затримка) об-

слуговування мережі необхідно вибирати оптимальну структуру D2D. Ос-

новними структурними параметрами є дальність зв’язку, радіус зв’язку та 

кількість ретрансляторів. Ці параметри є взаємозалежними з пропускною 

здатність та затримко. 

Залежність загасання від відстані за моделлю Фріса на дворі 
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𝐴(𝑑) = 20 log (
𝜆√𝐺𝑅 ∙ 𝐺𝑇

4𝜋𝑑
), 

де 𝐺𝑅 – коефіцієнт підсилення приймальної антени, 𝐺𝑇 – коефіцієнт підси-

лення передавальної антени. 

Залежність загасання від відстані у приміщеннях 

𝐴(𝑑) = 20 log(𝑓) + 𝑁 log(𝑑) + 𝐿𝑓(𝑛) − 28, 

де 𝑁 – коефіцієнт втрат, 𝑓 – частота втрат,  𝐿𝑓(𝑛) – коефіцієнт, що враховує 

втрати при проходження сигналу через перешкоду. 

Потужність сигналу на вході приймача 

𝑃𝑅(𝑑) = 𝑃𝑇𝑋 − 𝐴(𝑑), 

де 𝑃𝑇𝑋 – потужність, що випромінюється передавачем, дБм. 

Залежність досягнутої швидкості передачі даних в каналі від відстані 

𝐵(𝑑) = 𝐵(𝑃𝑅(𝑑)), 

де 𝐵(𝑃𝑅) – функція,  що визначається стандартом IEEE 802.11x. 

На рис. 1а наведена залежність загасання від відстані між передавачем 

та приймачем за умови, що 𝐺𝑅 = 𝐺𝑇 = 1, а потужність передавача 0.5 Вт. На 

рис. 1б наведена залежність швидкості передачі в каналі зв’язку від відстані. 

  
Рисунок 1. Залежність загасання від відстані (а) та пропускної здатності 

від відстані (б) на вулиці 

  
Рисунок 2. Залежність загасання від відстані (а) та пропускної здатності  

від відстані (б) у приміщенні 

Із рис. 1 бачимо, що швидкість передачі даних зменшується до вели-

чини менше 19 Мбіт/с на відстані більше 2 км від приймача. Таким чином, 

така модель забезпечує пропускну здатність біля 19Мбіт/с на відстані 2 км. 
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Отже, для забезпечення зв’язності елементів мережі та забезпечення 

необхідної пропускної здатності необхідно певним чином організувати 

структуру D2D комунікацій, що вирішується шляхом правильного вибору 

вузла ретрансляції.  

Якщо можна здійснювати 

зміну відстані між вузлами ме-

режі зв’язку, тобто це забезпе-

чує можливість розмістити ву-

зли мережі таким чином, коли 

маршрут буде забезпечувати 

необхідну пропускну здат-

ність. Це забезпечує зв’язність 

мережі та необхідний рівень 

якості обслуговування. 

 
Рисунок 3. Залежність пропускної здатності  

від відстані між передавачем та  

транзитним вузлом 

В модель додається транзитний вузол 0 < 𝑘 < 1 на відстані від переда-

вача 𝑑∗, щоб забезпечити пропускну здатність 

𝐵(𝑑) = min{𝑘𝐵(𝑑∗), 𝑘𝐵(𝐷 − 𝑑∗)}. 

Отже, задачі забезпечення якості у мережах 5G вирішується за допомо-

гою технології  D2D комунікацій за рахунок методу вибору оптимальної то-

чки розміщення транзитного вузла.  
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Анотація 

Представлені способи підвищення ефективності системи 5G за допомогою техно-

логії D2D за рахунок правильного вибору вузла ретрансляції. 

Ключові слова: пристрій-пристрій, пропускна здатність. 

Аннотация 

Представлены способы повышения эффективности системы 5G с помощью техно-

логии D2D за счет правильного выбора узла ретрансляции. 

Ключевые слова: устройство-устрйство, пропускная способность. 

Abstract  

Ways to increase the efficiency of the 5G system using D2D technology due to the correct 

selection of the relay node are presented. 

Keywords: device-to-device, bandwidth. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТУ РЕВЕРБЕРАЦІЇ ДЛЯ ЕЛЕКТРОГІТАРИ 

Вергелес Т. А.; Мирончук О. Ю.; Шпилька О. О., к.т.н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Поява електроніки та цифрового оброблення сигналів значним чином 

вплинула на розвиток музичної індустрії, зокрема на популярність такого 

музичного інструменту, як електрогітара. Музиканти прагнуть добитися 

унікального звучання свого інструменту, що досягається завдяки викорис-

танню пристроїв, які виконують обробку звуку і надають йому певних ефе-

ктів. Одним з найпопулярніших ефектів на сьогоднішній день є ревербера-

ція. 

Реверберація – це процес поступового зменшення інтенсивності звуку, 

який виникає внаслідок багаторазового відбиття від поверхонь та погли-

нання звукових хвиль. Звук від джерела випромінювання до слухача дохо-

дить багатьма шляхами. За рахунок того, що рівень і час приходу звуку різні, 

слухач спостерігає ефект відлуння (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Ефект реверберації 

 
Рисунок 2. Імпульсна характеристика ре-

верберації 

Однією з найважливіших характеристик реверберації є час загасання 

Т60. Протягом цього часу інтенсивність звуку зменшується на 60 дБ. Імпу-

льсна характеристика реверберації представлена на Рис. 2. 

Методи штучного створення ефекту реверберації розглянуто в [1]. Най-

простішим способом реалізації реверберації є застосування структури Шре-

дера. Вона являє собою всепропускаючий фільтр на основі рекурсивної лінії 

затримки довжиною m відліків (Рис. 3) та описується виразом: 

 𝑦(𝑛) = −𝑔 ∙ 𝑥(𝑛) + 𝑥(𝑛 − 𝑚) + 𝑔 ∙ 𝑦(𝑛 − 𝑚). (1) 

Більш складним способом реалізації реверберації є застосування стру-

ктури на основі ліній затримок, з’єднаних колом зворотного зв’язку у ви-

гляді матриці, яка називається мережею зворотних ліній затримок (Рис 4). 

Мережу зворотних ліній затримок можна представити, як вектор уза-

гальнення рекурсивного гребінчастого фільтру, що має наступну математи-

чну модель: 
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 𝑦(𝑛) = 𝑥(𝑛 − 𝑚) + 𝑔 ∙ 𝑦(𝑛 − 𝑚). (2) 

Лінія затримки розміром m відліків замінюється багатьма лініями за-

тримок з різною довжиною, а коефіцієнт підсилення g замінюється зворот-

ною матрицею G. Відношення між входом та виходом з зворотною матри-

цею описується виразом: 

 𝑦(𝑛) = ∑ 𝑐𝑠𝑠𝑖(𝑛) + 𝑑𝑥(𝑛)

𝑁

𝑗=1

. (3) 

Вихід і-тої лінії затримки 𝑠𝑖(𝑛) має наступний вигляд: 

 𝑠𝑖(𝑛 + 𝑚𝑖) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑠𝑗(𝑛) + 𝑏𝑖𝑥(𝑛)

𝑁

𝑗=1

, (4) 

де 𝑎𝑖𝑗 — елементи зворотної матриці G. 

 
Рисунок 3. Структура Шредера 

 
Рисунок 4. Мережа зворотних ліній за-

тримок 

Моделювання структури Шредера та мережі зворонтих ліній затримок 

виконано в середовищі MatLab. В результаті моделювання отримано імпу-

льсні характеристики даних методів, які представлені на Рис. 5 та Рис. 6. 

 
Рисунок 5. Імпульсна характеристика 

структури Шредера 

 
Рисунок 6. Імпульсна характеристика ме-

режі зворотних ліній затримок 
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З результатів моделювання видно, структура Шредера, на відміну від 

мережі зворотних ліній затримок, є досить простою в реалізації, але має до-

сить швидко загасаючу імпульсну характеристику, що обмежить можливо-

сті пристрою, який виконуватиме обробку звуку електрогітари для ство-

рення ефекту реверберації. Мережа зворотних ліній затримок дозволяє 

отримати більш широку імпульсну характеристику. Це, в свою чергу, дозво-

лить отримати кращий ефект реверберації і, в свою чергу, забезпечити бі-

льше насичення звуку. 
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Анотація 

Представлено реалізацію штучного отримання ефекту реверберації за 

допомою методів Шредера та методу зворотних ліній затримки. В середо-

вищі MatLab проведено моделювання та порівняння імпульсних характери-

стик даних методів реалізації.  

Ключові слова: реверберація, модель Шредера, мережа зворотних лі-

ній затримки. 

Аннотация 

Представлено реализацию искусственного получения эффекта ревербе-

рации при помощи методов Шредера и метода обратных линий задержки. В 

среде MatLab проведено моделирование и сравнение импульсных характе-

ристик данных методов реализации.  

Ключевые слова: реверберация, модель Шредера, сеть обратных ли-

ний задержки. 

Abstract  

The implementation of artificial reverberation effect using Schröder method 

and backward delay method is presented. In the MatLab environment, simulation 

and comparison of impulse characteristics of these implementation methods were 

performed. 

Keywords: reverberation, Schroeder model, delay line network. 

http://wikisound.org/Реверберация
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МОДЕЛЬ ДЖЕЙКСА ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ГУСТИНИ 

ПОТУЖНОСТІ І ДОППЛЕРІВСЬКОГО СПЕКТРУ ПРОЦЕСУ 

ЗАВМИРАННЯ 

Мирончук О. Ю.; Шпилька О. О., к. т. н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Одним з найважливіших етапів роботи систем бездротового зв’язку з 

високою швидкістю передачі даних є оцінка характеристики каналу. Вона 

являє собою процес отримання інформації про стан каналу, яка необхідна 

для точної демодуляції даних. Точність оцінки поточного стану каналу має 

велике значення для систем, в яких використовуються модуляції високих 

порядків, і є однією з основних проблем в системах бездротового зв’язку на 

основі OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) [1]. 

Для оцінки характеристики каналу зв’язку розроблено ряд методів, які 

застосовуються при різних умовах роботи системи зв’язку та мають свої пе-

реваги і недоліки. Методи оцінки параметрів каналу зв’язку поділяються на 

два класи: ті, що використовують апріорі відомі приймачу пілотні сигнали 

(pilot assisted channel estimation) і ті, що працюють без апріорі відомої інфо-

рмації про переданий сигнал та мають назву «сліпі» (blind estimation). Зна-

чна кількість якісних методів використовують кореляційні характеристики 

каналів зв’язку. При розробці методів оцінювання важливо мати модель, яка 

б найточніше описувала вплив фізичних явищ і процесів на cигнал, що роз-

повсюджується в каналі зв’язку. 

Внаслідок відбиття, дифракції і розсіювання радіохвиль від різних пе-

решкод на шляху поширення радіохвиль відбувається завмирання на певних 

частотах. До того ж, коли приймач та/або передавач рухаються один відно-

сно одного, сигнал зазнає впливу ефекту Допплера, що призводить до пос-

тійної зміни частотної характеристики каналу. Причому, чим більша відно-

сна швидкість між передавачем та приймачем, тим швидше змінюється ча-

стотна характеристика [2]. 

Якщо сигнал під час проходження через канал зазнає впливу ефекту 

Допплера і явища багатопроменевого поширення, при чому прямий шлях 

поширення радіохвиль від передавача до приймача відсутній, то такий канал 

називається каналом Релея. 

Для опису спектральної густини потужності і Допплерівського спектру 

процесу завмирання в каналі Релея використовується модель Джейкса [3]. 

Згідно моделі Джейкса, Допплерівська спектральна густина потужності ви-

значається за виразом 
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де df  - максимальна частота Допплера. 

В свою чергу, значення кореляційної функції частотної характеристики 

каналу зв’язку визначається як 
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де [ ]kH n  - комплексний коефіцієнт частотної характеристики каналу 

зв’язку; t  - максимальна затримка променя в каналі поширення; T  - три-

валість OFDM символу; 0(.)J  - функція Бесселя нульового порядку; ,k l  - ін-

декси підносійних в OFDM символі; ,n m  - індекси OFDM символів. 

Нами розроблене програмне забезпечення, яке виконує спотворення 

сигналу, що відповідають каналу зв’язку Релея зі спектром Допплера, який 

описується виразом (1). Аналіз виразу (2) показує, що кореляційна функція 

між OFDM символами на фіксованій підносійній ( )k l  реальна і опису-

ється функцією Бесселя нульового порядку. Кореляційна функція між під-

носійними в зафіксованому OFDM символі ( )n m  є комплексною. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 1. Кореляційна функція 
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На Рис. 1 представлено кореляційну функцію каналу зв’язку, змодельо-

ваного розробленим програним забезпеченням. Пунктирна лінія відображає 

теоретичні значення, розраховані за формулою (2); суцільна лінія відобра-

жає значення, отримані в результаті моделювання. Рис. 1а та Рис. 1б відо-

бражають дійсну та уявну частини кореляційної функції між OFDM симво-

лами на фіксованій підносійній. На Рис. 1в та Рис. 1г представлено дійсну 

та уявну частини кореляційної функції між підносійними в OFDM символі. 

Моделювання проводилося з наступними параметрами: кількість 

OFDM символів – 512; кількість підносійних в OFDM символі – 512; розмір 

циклічного префіксу – 1/4; Допплерівський зсув – 100 Гц; кількість променів 

поширення сигналу – 20. Як показують результати моделювання, кореля-

ційні характеристики каналу, утвореного за допомогою створеного програ-

много забезпечення, відповідають теоретичним кривим (2). 
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Анотація 

Розглянуто модель Джейкса для спектральної густини потужності і Допплерівсь-

кого спектру процесу завмирання в каналі Релея. Запропоновано програмне забезпе-

чення, яке виконує спотворення сигналу, що відповідають каналу зв’язку Релея зі спект-

ром Допплера відповідно до моделі Джейкса.  

Ключові слова: OFDM, канал зв’язку Релея, модель Джейкса, Допплерівський 

спектр. 

Аннотация 

Рассмотрено модель Джейкса для спектральной плотности мощности и Допплеров-

ского спектра процесса затухания в канале Релея. Предложено программное обеспече-

ние, которое выполняет искажения сигнала, что соответствуют каналу связи Релея со 

спектром Допплера в соответствии с моделью Джейкса. 

Ключевые слова: OFDM, канал связи Релея, модель Джейкса, Допплеровский 

спектр. 

Abstract  

Jakes’ model for the power spectral density and Doppler spectrum of the fading process 

in the Rayleigh channel was considered. Software that performs signal distortion, which corre-

sponds to the Rayleigh communication channel with the Doppler spectrum in accordance with 

the Jakes model is proposed. 

Keywords: OFDM, Rayleigh channel, Jakes’s model, Doppler spectrum. 
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СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

МІКРОКОНТРОЛЛЕРА 

Нагорний М. М.; Шпилька О. О., к.т.н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Для відслідковування тенденцій фізичних процесів, які досліджуються 

і можуть бути виміряні за допомогою давача, часто використовують стати-

стичну обробку результатів вимірювань. Обробляючи сигнал з АЦП прос-

тим процесором нам в загальному випадку потрібно вирішити три завдання: 

1. згладжування сигналу 

2. збільшення розрядності АЦП 

3. досягнення 1 і 2 пункту з мінімальними витратами ресурсів мік-

роконтролера. 

Найпростішим, що не вимагає пам'яті фільтром є фільтр модифікова-

ного змінного середнього. Математично він задається так: 

𝐹𝑖+1 =
𝑁 ∙ 𝐹𝑖 + 𝑋𝑖

𝑁 + 1
 

(1) 

де 𝐹𝑖 — поточне значення фільтру; 𝐹𝑖+1 — нове, розраховане значення філь-

тра; Х𝑖 — поточне значення параметра, що вимірюється; N — коефіцієнт 

інерції фільтра, він же постійна числа ітерацій цього фільтра. Постійна чи-

сла ітерацій пов'язана з постійною часу фільтра τ через частоту f опитування 

датчика. 

Однак, формула (1) являється складною для 8-ми розрядного мікроко-

нтроллера, бо для розрахунку необхідно використовувати досить складну 

операцію ділення. Необхідно відмітити те, що операція ділення і множення 

можна замінити на операції зсуву, якщо необхідно поділити (або відповідно 

помножити) на коефіцієнт. Який являється степенем двійки. Однак в фор-

мулі (1), навіть якщо встановити N як степінь двійки, то все одно доведеться 

ділити на N + 1. Але вираз (1), можна спростити, якщо використати наступну 

формулу наближення 

𝑋

𝑁 + 1
≈

𝑋 − 
𝑋
𝑁

𝑁
 

(2) 

Як видно, в даному випадку замість ділення на N + 1 маємо два ділення 

на степінь двійки, які можна замінити зсувами. Таким чином, можна моди-

фікувати формулу (1), для реалізації розрахунків на мікроконтролері: 

𝐹𝑖+1 =
𝑁 ∙ 𝐹𝑖 + 𝑋𝑖

𝑁 + 1
=

𝑁 ∙ 𝐹𝑖

𝑁 + 1
+

𝑋𝑖

𝑁 + 1
≈

𝑁 ∙ 𝐹𝑖 −
𝑁 ∙ 𝐹𝑖

𝑁
𝑁

+
𝑋𝑖 −

𝑋𝑖

𝑁
𝑁

= 

= 𝐹𝑖 −
𝐹𝑖

𝑁
+

𝑋𝑖

𝑁
−

𝑋𝑖

𝑁2
 

(3) 
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При цьому вважаємо, що величина 
𝑋𝑖

𝑁2
 досить маленька, і тому нею мо-

жна знехтувати, перед зсувом виконати додавання: 

𝐹𝑖+1 = 𝐹𝑖 −
𝐹𝑖 − 𝑋𝑖

𝑁
 

(4) 

Необхідно відміти те, що в формулах (3) і (4), вхідне значення Х𝑖 впли-

ває на вихід фільтру, після ділення на N, що призводить до втрати точності 

фільтрації. Для підвищення точності, помножимо ліву і праву частину ви-

разу (3) на N, та введемо додаткову змінну 𝑃𝑖 = 𝑁 ∙ 𝐹𝑖, тоді: 

 𝑁 ∙ 𝐹𝑖+1 = 𝑁 ∙ 𝐹𝑖 − 𝐹𝑖 + 𝑋𝑖, 

а (3) можна записати в наступному вигляді: 

𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 −
𝑃𝑖

𝑁
+ 𝑋𝑖 

(5) 

Значення відфільтрованої величини можна отримати діленням на N, яке 

виконується за допомогою зсуву: 

𝑋𝑖 =
𝑃𝑖

𝑁
 

(6) 

Таким чином, якщо вимоги до швидкості обробки даних високі, а ось 

точність не важлива, то використовується формула (4), якщо ж необхідно 

підвищити точність, то необхідно використовувати формули (5) і (6).  

Для псевдо підвищення розрядності АЦП можна отримати, взявши се-

реднє арифметичне від значень АЦП за досить довгий проміжок часу (при 

незмінному рівні сигналу). Якщо потрібно підвищити розрядність АЦП на 

Q розрядів, то це означає що нам треба підвищити точність в M = 2Q, і для 

цього необхідно використати усереднення M вибірок АЦП, причому для 

того, щоб залишити ту ж частоту дискретизації, середнє значення необхідно 

оновлювати після кожної вхідної вибірки. Таке усереднення отримало назву 

ковзне середнє і чисельно дорівнює середньому арифметичному значень 

вхідної функції за встановлений період і обчислюється за формулою: 

𝑆𝑀𝐴𝑖+1 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖−𝑘

𝑛−1

𝑘=0

 

Отримане значення простий ковзної середньої відноситься до середини 

обраного інтервалу, однак, традиційно його відносять до останньої точки 

інтервалу. 

З попереднього свого значення просте ковзне середнє може бути отри-

мано за такою рекуррентною формулою: 

𝑆𝑀𝐴𝑖+1 = 𝑆𝑀𝐴𝑖 −
𝑋𝑖−𝑛+1

𝑛
+

𝑋𝑖

𝑛
 

Деколи, при використанні ковзного середнього, деякі значення вхідної 

функції доцільно зробити більш впливовим. Наприклад більш старші вибі-
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рки, повинні вносити менший вклад в загальний результат, а новіші  - біль-

ший. Для цього використовують функції зваженого ковзного середнього. 

До фільтрація за допомогою виразу (1), також може бути використана 

ідея псевдо підвищення розрядності АЦП. виконує розрахунок середнього, 

Формули (5),(6) з модифікацією для підвищення точності набувають ви-

гляду: 

𝑃𝑖+1 = 𝑃𝑖 −
𝑃𝑖

𝑁 ∙ 𝑀
+ 𝑀 ∙ 𝑋𝑖 

(7) 

𝑋𝑖 =
𝑃𝑖

𝑁 ∙ 𝑀
 

(8) 

Слід відмітити те, що у формулах (7) і (8) M являється степіню двійки, 

тому ділення і множення відбувається за допомогою зсувів. Якщо ж кіль-

кість розрядів, на яку потрібно підвищити точність не ціла, то М вже буде 

не являтися степінью двійки, і ділення на нього доведеться робити за допо-

могою математики з плаваючою точкою. 

Таким чином, запропоновані підходи дозволяють провести фільтрацію 

з мінімальними апаратними затратами і підвищити точність вимірювання. 
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Анотація 

Представлений метод статистичної обробки повільно змінюючих сигналів з вико-

ристанням фільтру модифікованого змінного середнього. Проведено адаптацію розраху-

нків для більш ефективного використання в мікроконтролері. 
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нтроллер. 

Аннотация 

Представленный метод статистической обработки медленно изменяющихся сигна-

лов с ипользованием фильтра модифицированного скользящего среднего. Проведено 

адаптацию расчетов для более єффективного использования в микроконтроллере. 

Ключевые слова: статистическая обработка, медленно изменяющиеся сигналы, 

микроконтроллер. 

Abstract  

The method of statistical processing of slowly changing signals with the use of the filter 

of the modified variable mean is presented. The calculations were adapted for more effective 

use in the microcontroller. 

Keywords: statistical processing, slowly changing signals, microcontroller/ 
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ТОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КООРДИНАТ ЦЕЛИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ДАННЫХ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ И РАЗНОСТНО-

ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМ 

Товкач И. О., к.т.н.; Жук С. Я., д.т.н., професор;  

Балакирев М. В., студент 

Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 

Важное практическое значение имеет создание интегрированных ком-

плексов мониторинга окружающего пространства на основе радиолокаци-

онной (РЛС) и разностно-дальномерной (РДС) систем, которые позволяют 

совместно реализовать преимущества активных и пассивных радиотехниче-

ских систем. Представляет интерес определение точностных характеристик 

координатной информации о цели при комплексном использовании измере-

ний РЛС и РДС. 

 

Рисунок 1 

Уравнения измерения РЛС в связанной с ней декартовой системе коор-

динат (СК) являются нелинейными и описываются выражениями рис.1 

 И И И Иcos cosx r   ;      И И И Иcos siny r   ;        И И Иsinz r  ,  (1) 

где Иr , И , И  — измеренные РЛС дальность, азимут, и угол места цели; 

Иx , Иy , Иz  — пересчитанные в декартовую СК координаты цели. 

Выполнив линеаризацию выражений (1), уравнение наблюдения РЛС в 

декартовой СК можно привести к виду (2)  

 1RLS  u u υ
, (2) 
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где 1 1 1 1( , , )Tx y zu  — вектор, включающий истинные координаты цели в де-

картовой СК; И И И( , , )T
RLS x y zu  - вектор измерения; ( , , )T

x y z   υ  — 

вектор ошибок измерения с корреляционной матрицей RLSP  /1/.  

При определении координат цели в пространстве на основе метода 

МНК, РДС должна состоять не менее чем из пяти станций [2] рис. 1. Урав-

нения измерения РДС в связанной с опорной станцией декартовой СК 

имеют вид  

 
0 0 0, 1,i i id R R v v i n     ,  (3) 

где 
iR , 0,i n  — расстояние между i й станцией  и целью; 

0id  , 1,i n  — 

измеренная разность расстояний;  
0iv , 0,i n  — ошибка измерений дально-

стей с дисперсией 2

v .  

Для определения местоположение цели вводится вектор 

 2 2 2 2 0, , ,
T

x y z Ru , что позволяет свести нелинейную систему уравнений 

измерений РДС (3) к линейной. С использованием метода наименьших квад-

ратов оценка RDSu  вектора 2u  и корреляционная матрица ошибки оценки 

определяются по формулам [3]: 

  
1

1 10.5 T T

RDS


  bu A Σ A A Σ ; (4) 

  
1

0 01( )
T

RDS



 
  
 

P A BΣB A . (5) 

В качестве единой выберем СК РЛС. Будем полагать, что одноименные 

оси систем координат РДС и РЛС коллинеарны и измерения выполняются в 

одинаковые моменты времени. С использованием метода максимального 

правдоподобия оценка RLS RDSu  координат цели и корреляционная матрица 

ошибки оценки RLS RDSP  по данным РЛС и РДС определяются по формулам 

     1 1

0 _( )RLS RDS RLS RDS RDS RDS C RLS RLS RLS

 

   u P P u u P u ; (6) 

     
1

1 1

RLS RDS RDS RLS


 

  P P P . (7) 

В рассматриваемом примере станции РДС имеют координаты в СК 

РДС: С0 (0; 0), С1 (30; 0), С2 (0; 29), С3 (-29;-5), С4 (10; -27) км. СКО ошибки 

измерения 12v  м. СКО ошибок измерения РЛС 300мr  , 0.16  , 

0.16  . Цель находится на окружности радиуса 150 км. В качестве пока-

зателя эффективности использовалось круговое СКО 2 2ˆ ˆ
x y    . На рис. 

2. показаны зависимости фактического (кривая 1, кривая 3) и теоретиче-

ского (кривая 2, кривая 4) кругового СКО ошибки оценки местоположения 
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цели для РДС и РЛС, соответственно, а также показаны зависимости факти-

ческого (кривая 5) и теоретического (кривая 6) кругового СКО ошибки 

оценки местоположения цели по объединенным данным от РЛС и РДС. 

Как следует из рис. 2 использование данных от двух систем позволяет 

уменьшить круговое СКО ошибки оценки местонахождения цели в 1.7 раза. 

 

Рисунок 2 
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Секція 2. Проектування, технологія та експлуатація 

радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка. 

Методи та засоби проектування радіоелектронної 

апаратури, включаючи розв'язання схемотехнічних, кон-

структорських та технологічних проблем; системи авто-

матизованого проектування; методи та засоби забезпе-

чення якості радіоелектронної техніки та підтримання її 

працездатності під час експлуатації. Проектування та 

застосування технологічної ультразвукової апаратури. 
 

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

Секретар секції: Новосад А. А. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ НАНОСУПУТНИКУ 

Азарх Л. П., магістрант; Адаменко Ю. Ф., к.т.н. доц.,  

Антипенко Р. В. к.т.н. доц.. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Розкид температур для космічної галузі охоплює дуже широкий діапа-

зон температур, від кріогенного рівня (до –270 °С) до рівня високих темпе-

ратур (понад 2000 °С). В таких умовах тепловий контроль абсолютно необ-

хідний як для фізичної цілісності супутника, так і для його ефективної ро-

боти [1]. На стадії проектування наносупутника доцільно виконувати тем-

пературне моделювання, що передбачає врахування розсіювання енергії для 

кожного компонента, властивостей окремих матеріалів та виплив компоне-

нтів одне на одного [2]. 

Була поставлена задача змоделювати тепловий режим плати транси-

вера наносупутника та дослідити можливі варіанти його оптимізації. Плата 

трансивера включає потужний високочастотний підсилювач при роботі 

якого виникає ряд проблем: теплове випромінювання впливає на роботу ін-

ших компонентів наносупутнику; через короткий проміжок часу підсилю-

вач перегрівається. 

Моделювання виконувалось в програмному середовищі SolidWorks, 

оскільки воно дає візуальну характеристику розподілу теплових полів та до-

зволяє зручно оперувати моделями елементів наносупутника. 

Згідно з результатами отриманих з каналу телеметрії PolyITAN-1 в се-

редині наносупутника температура досягає 27 °С [3]. Потужність підсилю-

вача складає 4 Вт. Максимальною робочою температурою для мікросхеми 

підсилювача згідно документації є 85 °С. 

Для друкованої плати обраний матеріал — Rogers 4350 [4], товщиною 

0,762 мм, оскільки в документації до підсилювача рекомендується викорис-

товувати саме цей матеріал. Мікросхему підсилювача до плати припаяно па-

стою Sn63. 

При моделюванні не зазначалися інші електронні компоненти, оскільки 

їх потужностями, у порівнянні із підсилювачем, можна знехтувати. 

В чистому вигляді, без додаткових засобів розсіювання тепла, темпера-

тура нагріву підсилювача складає 664 °С. 

Оскільки в умовах космосу передача тепла можлива тільки через два 

механізми теплообміну (кондуктивний та випромінювання), в якості тепло-

відводу застосуємо пластина з алюмінію 1060-Н12 товщиною 1,5 мм. Плас-

тина за габаритними розмірами збігається з розмірами плати наносупут-

нику, але має вікно прямокутної форми в зоні розсіяння малих температур 

для можливості встановлення електронних компонентів з двох сторін дру-

кованої плати. Товщина пластини визначена з умови ефективного розсію-

вання тепла, шляхом моделювання. 
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На рисунку 1 представлено розподіл температур для плати з тепловід-

водом. Як бачимо, нагрів підсилювача складає 131°С, все ще відбувається 

значний перегрів електронних компонентів. 

При дослідженні за-

лежності температури від 

часу отримали, що вже на 

10 секунді температура 

мікросхеми перевищує 

85 °С, тобто максимально 

допустиму робочу. 

Для підвищення 

ефективності тепловід-

воду пропонується зро-

бити металізовані отвори 

у платі під мікросхемою. 

Було змодельовані варіа-

нти з одним отвором у 

платі, матриця отворів 

2х2 та 3х3. Площа розміщення отворів не перевищує площу теплової підло-

жки мікросхеми [4], що забезпечує більше ефективну передачу тепла. 

Отвори у платі заповнені міддю. 

Результати моделювання зведемо до таблиці. 

Відповідно до таблиці ба-

чимо, що при матрицях отво-

рів 2х2 та 3х3 розсіювання те-

пла по платі є більше ефекти-

вним, але все одно не є доста-

тнім. В той час, як при одному 

отворі (рис.2) повністю запов-

неним міддю маємо досить 

прийнятні результати макси-

мальної температури, що дорі-

внює 88,6 °С, при максима-

льно допустимій температурі 

85 °С. 

 

Рисунок 1. Розподіл температур на платі з тепловідво-

дом (зліва показано переріз) 

Варіант  

виконання 

Мінімальна  

температура, °С 

Максимальна  

температура, °С 

Час роботи  

без перегріву, с 

Без тепловідводу 31,8 664 0,1 

З тепловідводом 30,5 131 10 

1 отвір 33,1 88,6 770 

4 отвори (2х2) 32,9 91,2 630 

9 отворів (3х3) 33,2 90,2 675 

 

Рисунок 2. Розподіл температур на платі  

при 1 отворі 
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На рисунку 3 для порівняння наведено залежність максимальних тем-

ператури від часу для 4 варіантів виконання. 

 

Рисунок 3. Залежність температури від часу при 1 наскрізному отворі 

Для забезпечення ефективного теплового режиму найкращим варіан-

том є виконання одного отвору заповненого міддю. Однак, такий варіант 

може бути технологічно складним. В якості альтернативи пропонується ви-

користовувати матрицю металізованих отворів 3х3. 
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Abstract 

There are considered features of heat dissipation of powerful electronic components in 

space. We suggested 5 variants of nanosatellite’s PCB structure, performed thermal processes 

modelling. Structure with one copper filled hole is the most efficient but difficult in implemen-

tation. As an alternative we suggested copper filled hole matrix 3x3. 
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ЗВОРОТНОХОДОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ (FLYBACK) З ГАЛІЙ-

НІТРИДОВИМ (GAN) ТРАНЗИСТОРОМ  

Арсенюк Д. О., магістрант; Бурковский Я. Ю., магістрант 

Національний технічний університет Укранїни «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Популярність зворотноходових перетворювачів (flyback) на сьогодні 

значно підвищилась у зв’язку з простотою та дешевизною даного схемотех-

нічного рішення. Його використовують у адаптерах для ноутбуків, DVD-

плеєрах, ЖК-телевізорах тощо. Разом із тим, зростають потреби у енергое-

фективності приладів. Одним із вирішенням цього питання може слугувати 

використання галій-нітрдних (GaN) польових транзисторів.  

Flyback-перетворювач являє собою топологію імпульсного блоку жив-

лення з гальванічною розв’язкою між входом та виходом. Основним елеме-

нтом перетворювача є трансформатор, який виконує функцію ізолятора та 

зберігача магнітної енергії.  

Еквівалентна схема перетворювача зо-

бражена на рис. 1. Вона складається з сило-

вого транзистора, який функціонує, як пе-

ремикач, трансформатора, діода та фільт-

руючого конденсатора. Трансформатор ви-

конує дві функції: забезпечує ізоляцію пос-

тійного струму та накопичує магнітну ене-

ргію. Рівень потужності, зазвичай, у перет-

ворювачів даного типу сягає 20-200 Вт.  

Існує декілька режимів роботи 

flyback-перетворювачів. Continues 

conduction mode (CCM) працює за принци-

пом постійного протікання струму, через 

трансформатор упродовж кожного циклу. 

Коли транзистор закритий, струм на трансформаторі збільшується. Коли ж 

транзистор виключений, енергія з трансформатора передається через вто-

ринну обмотку та розмагнічує трансформатор. Остаточно енергія залиша-

ється у трансформаторі до наступного циклу, тому струм там не досягає 

нуля. Discontinues conduction mode (DCM) працює за принципом, коли ене-

ргія, накопичена у осерді трансформатора, подається на вторинну обмотку 

під час фази виключення, тоді як струм на первинній обмотці падає до нуля 

до наступного циклу переключення. Вторинна об-мотка трансформатора ро-

зряджає всю накопичену енергію, поки струм на діоді не впаде до нуля до 

наступного циклу. 

 

Рисунок 1. Еквівалентна схема 

flyback-перетворювача 
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 Як бачимо, вибір транзистора грає 

ключову роль в роботі блоку живлення. 

Збільшивши швидкість перемикання у 

схемі можна досягти більшої ефектив-

ності роботи пристрою. У міру розви-

тку технології кремнієвих транзисторів 

постійно удосконалювались: знижува-

лися опір відкритого каналу, збільшу-

валась робоча напруга, швидкість пере-

микання і тд. Але на даний час техно-

логія виробництва досягла свого піку 

та параметри кремнієвих польових тра-

нзисторів фізично досягли своєї теоре-

тичної межі. Саме тому найбільш перс-

пективною являються транзистори на 

основі нітриду-галію (GaN). Більш ви-

сокий теоретичний ліміт, показаний на рис. 2, дозволяє досягнути змен-

шення статичних завад, за рахунок зменшення опору відкритого каналу, та 

високої швидкості перемикання, так як GaN-транзистор забезпечує вхідну 

ємність. У результаті, транзистори можуть працювати при сотнях вольт з 

мінімальним перехідним процесом. 

У якості прикладу ефективності блоку живлення з GaN-транзистором, 

розглянемо пристрій, вхідні параметри для розрахунку якого вказані у таб-

лиці 1.  

Провівши розрахунок, за допомо-

гою методик із [1,3] для flyback-

перетворювача с кремнієвим польовим 

транзистором та галій-нітридним, про-

ведемо аналіз напруги та струму стік-

витік транзистора. 

Результати аналізу зображені на 

рис. 3 та рис. 4. 

Як видно із характерис-

тик, на кремнієвому транзис-

торі виникають втрати, які 

обумовлені розрядженням 

внутрішньої ємності транзис-

тора та взаємодією з індуктив-

ністю розсіювання трансфор-

матора.  Використання GaN-

транзистора дозволило змен-

шити пульсації та завади, що 

 

Рисунок 2. Порівняння GaN з крем-

нієм та кремній карбоном (SiC) з то-

чки зору взаємодії опору відкритого 

каналу та напруги пробою 

Таблица 1 

Вхідна напруга 90-320 В 

Вихідна напруга 5 В 

Вихідний струм 2 А 

Частота переключення 320 кГц 

 

Рисунок 3. Напруга та струм стік-витік кремніє-

вого транзистора у flyback-перетворювачі 
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забезпечує блок живлення більшою ефективністю та дозволяє зменшити не-

обхідність в охолодженні. 

 Тому використання 

перспективної технології на 

основі галій-нітриду дозволяє 

досягти більшої енергоефекти-

вності приладу, що являється, 

на сьогоднішній день, необхід-

ним критерієм розробки сучас-

них систем живлення РЕА та 

дозволяє збільшувати вимоги 

до їх створення. 
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Аннотация 

В работе представленный анализ работы блока питания тополгии об-

ратноходового переобразователя с использванием галий-нитридовых поле-

вых транзисторов. 

Ключевые слова: галий-нитрид, GaN, обратноходовой переобразова-

тель, flyback, питание РЄА. 

Abstract  

This work present analysis of flyback convertor using gallium nitride based 

transistor. 

Keywords: gallium-nitride, GaN, flyback convertor basic, SMPS. 

 

 

Рисунок 4. Напруга та струм стік-витік у  галій-

нітридовому транзистором flyback-

перетворювача 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЛЛИЙ-НИТРИДНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ (GAN 

FET) В СИСТЕМАХ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЭА 

Бурковский Я. Ю., магистрант; Арсенюк Д. О., магистрант 

Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 

Создание компактных и эффективных преобразователей для систем пи-

тания РЭА является одной из ключевых задач современной силовой элек-

троники. Непрерывный рост требований к эффективности и тепловыделе-

нию конечных устройств, особенно, с батарейным питанием, заставляет раз-

работчиков систем питания постоянно искать новые решения. 

В современных преобразователях энергии основными силовыми эле-

ментами являются IGBT (биполярные транзисторы с изолированным затво-

ром) и FET-транзисторы (транзисторы на полевом эффекте). В свою очередь 

FET-транзисторы разделяют на MOSFET (полевой транзистор с изолиро-

ванным затвором), SiC MOSFET (полевой транзистор с изолированным за-

твором на основе карбида кремния) и GaN FET (полевой транзистор на ос-

нове нитрида галлия). IGBT и SiC MOSFET имеет смысл применять при до-

статочно высоких напряжениях питания, тогда как GaN FET и MOSFET от-

лично подходят для низковольтных преобразователей. Поэтому целесооб-

разно сравнивать GaN FET именно с традиционными N-ch MOSFET. 

Несмотря на схо-

жесть c классическими 

MOSFET транзисто-

рами, GaN FET имеют 

ряд ключевых отличий, 

обособленными особен-

ностями конструкцией 

транзистора (рис.1). Од-

ним из основных отли-

чий от MOSFET-

транзисторов, является 

отсутствие паразитного 

диода. Это позволяет избежать появления сквозных токов при восстановле-

нии диодов. Кроме того, у GaN транзисторов нет неосновных носителей за-

ряда, соответственно им не требуется время на восстановление изолирую-

щих свойств канала. Эти особенности позволяют создавать абсолютно но-

вые топологии преобразователей, которые невозможно было бы реализо-

вать на классической элементной базе.  

 

Рисунок 1. Конструкция enhancement mode AlGaN тра-

нзистора. Источник: EPC 
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Значительным недостатком традиционных MOSFET является нелиней-

ная зависимость тока через транзистор от заряда затвора, обусловленная в 

том числе и эффектом Миллера. Это увеличивает время переключения, вы-

зывает рост динамических потерь и способствует возникновению нежела-

тельных пульсаций тока и напряжения в силовых контурах устройства. В 

отличие от MOSFET, ток через 

канал GaN транзистора ли-

нейно зависит от заряда за-

твора. Кроме того, время пере-

ключения GaN транзисторов, 

на порядок меньше, чем у луч-

ших MOSFET-транзисторов 

этого класса, а энергия, необхо-

димая для управления транзи-

стором на 25% меньше. Это 

можно проиллюстрировать при 

помощи Figure Of Merit 

(FOM) — эмпирического пока-

зателя эффективности сило-

вого транзистора, который рас-

считывается как произведение 

полного заряда затвора на со-

противление полностью открытого канала. На рис. 2 приведено сравнение 

FOM GaN и нескольких MOSFET транзисторов. Как можно увидеть, FOM 

GaN транзисторов гораздо меньше, что означает более высокую эффектив-

ность работы транзистора в сравнении с обычными MOSFET. 

В качестве примера эффективности GaN транзисторов в роли силового 

элемента традиционного преобразователя, рассмотрим классический син-

хронный buck-конвертер. Входные параметры для расчета указаны в табл. 1 

— типичные значения для блоков пита-

ния телекоммуникационных систем.  

Воспользовавшись методиками 

расчета потерь из [1] для GaN и [2, 3] 

для MOSFET, построим зависимости 

потерь от выходного тока для MOSFET 

и GaN транзисторов (рис. 3, рис. 4) 

В качестве тестовых транзисторов 

были выбраны MOSFET BSC037N08NS5 (нижнее плечо) и BSC117N08NS5 

(верхнее плечо) производства компании Infineon и GaN-сборка EPC2102 

производства Efficient Power Conversion. 

 

Рисунок 2. Сравнение FOM GaN и MOSFET 

транзисторов. Источник: EPC 

Таблица 1 

Входное напряжение 48В 

Выходное напряжение 5В 

Выходной ток 25А 

Рабочая частота 1МГц 

Выходные пульсации <100мВ 
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Как видно, при применении 

GaN-транзисторов в тех же усло-

виях, КПД преобразователя вырос 

практически на 10%, а суммарные 

потери в транзисторах уменьши-

лись более чем в 3 раза, что позво-

лило создать более компактный 

преобразователь и уменьшить не-

обходимую систему охлаждения 

более чем в 2 раза.  

Подобный рост критичен для 

систем питания современной 

РЭА, т.к. позволяет достигать 

большей энергоэффективности и 

создавать электронику, соответ-

ствующую самым современным 

требованиям.  
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У роботі представлений аналіз застосування GaN-транзисторів в сучасній РЕА та 
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Abstract  

The paper presents an analysis of usage GaN transistor-based switch-mode PSU in mod-

ern electronic and GaN vs MOSFET transistors comparison in the buck converter topology. 
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Рисунок 3. График зависимости потерь от тока 

нагрузки для MOSFET-транзисторов 

 

Рисунок 4. График зависимости потерь от тока 

нагрузки для GaN-транзисторов 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОТИПОЖЕЖНИМ ОБЛАДНАННЯМ 

ОБ'ЄКТІВ БРОНЕТЕХНІКИ 

Кривоногов В. С., магістрант 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна 

Пожежна безпека є одним з найважливіших елементів безпеки об'єктів 

бронетехніки. Займання такого об'єкта розвивається швидкими темпами 

внаслідок наявності великої кількості легкозаймистих матеріалів. Крім того, 

невеликий замкнутий об'єм об'єкта сприяє швидкому задимленню, що пред-

ставляє загрозу життю екіпажа. В зв'язку з цим потрібна наявність на об'єкті 

обладнання, що забезпечує виявлення займання та оперативну реакцію шта-

тних засобів пожежогасіння без втручання персоналу.  

В даний час більша частина такого обладнання в Україні представлена 

зразками, які побудовані на застарілій елементній базі або вироблені за ме-

жами України. [1] 

Метою розробки є створення вітчизняної системи із застосуванням су-

часної елементної бази.  

Розроблена система може працювати в автоматичному, напівавтомати-

чному та ручному режимах і реалізує наступні функції: 

 виявлення загоряння за ознакою підвищення температури або задим-

лення; 

 приведення у дію вогнегасників та виконавчих механізмів протипоже-

жного обладнання; 

 ввімкнення штатної звукової та світлової сигналізації; 

 контроль цілісності піропатронів вогнегасників. 

На рис. 1 представлена структурна схема системи у складі об'єкта. 

Система складається з блоку управління, 7 теплових пожежних спові-

щувачів, 7 оптичних пожежних сповіщувачів, ланцюгів перевірки цілісності 

піропатронів вогнегасників; 

На вхід блоку управління надходять сигнали з теплових та оптичних 

пожежних сповіщувачів, датчика обертів двигуна, а також кнопок управ-

ління напівавтоматичним і ручним режимом. Теплові пожежні сповіщувачі 

встановлюються у моторно-трансмісійному відділенні (МТВ). Оптичні спо-

віщувачі встановлюються у бойовому відділенні (БВ). 

Для спрацьовування протипожежного обладнання, достатньо сигналу 

хоча б одного датчика. 

В автоматичному режимі роботи сигнал про виникнення загоряння на-

дходить з одного або декількох пожежних сповіщувачів, блок управління 

видає сигнали на включення механізму зупинки двигуна та нагнітача венти-

ляційної установки, піропатрона вогнегасника 1 черги у відповідному відді-

ленні (при пожежі в МТВ пуск вогнегасника здійснюється після зупинки 
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двигуна, що визначається за датчиком обертів), включення звукової (си-

рена) і світлової (табло «ПОЖЕЖА») сигналізації. В разі продовження по-

жежі здійснюється пуск вогнегасника другої черги у відповідному відді-

ленні. В разі припинення пожежі через 40с вмикається нагнітач для вида-

лення продуктів горіння і парів хладону, знімається сигнал зупинки двигуна, 

ще через 20с вимикається світлова та звукова сигналізація. [2] 

У напівавтоматичному режимі натискання кнопки включення напівав-

томатичного режиму для відповідного відділення запускає той же цикл, як і 

в автоматичному режимі сигнал пожежного сповіщувача.  

У ручному режимі натискання кнопки включення ручного режиму для 

відповідного відділення активує безпосередньо силовий ключ вогнегасника 

другої черги для даного відділення в обхід інших ланцюгів. Ввімкнення сві-

тлової та звукової сигналізації при цьому не відбувається. 

Ланцюги перевірки цілісності піропатронів вогнегасників здійснюють 

пропускання через піропатрон струму, який не призводить до його спрацьо-

вування. Сигнал з виходу ланцюга надходить на вхід мікроконтролера.  

Тепловий пожежний сповіщувач складається з чутливого елемента, пі-

дсилювача і компаратора. В якості чутливого елемента використовується 

термопара. Посилений сигнал сенсора надходить на компаратор, який порі-

внює його з еталоном напруги. При перевищенні напругою датчика напруги 

еталона на виході компаратора встановлюється напруга 5В, що відповідає 

 

Рисунок 1. Структурна схема системи у складі об'єкта 
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логічній «1». Напруга еталона дорівнює напрузі датчика при певній темпе-

ратурі, яка встановлюється технічними умовами. 

Оптичний пожежний сповіщувач складається з оптичного датчика про-

світного типу з інверсним логічним виходом. При відсутності задимлення 

потік випромінювання від інфрачервоного світлодіода потрапляє на фото-

детектор і на виході встановлюється логічний «0». При попаданні диму в 

просвіт датчика світловий потік розсіюється на частках продуктів горіння і 

на виході встановлюється логічна «1». 

Сигнали від кнопок управління проходять через ланцюг подавлення 

«брязкоту» механічних контактів, на основі тригера Шмітта. 

Живлення системи здійснюється від бортової мережі об’єкта встанов-

лення. 

Завдяки частковому розділенню апаратного забезпечення функціону-

вання різних режимів роботи досягається підвищення живучості системи. 

Розроблена система управління протипожежним обладнанням здатна 

реєструвати виникнення загоряння на ранніх етапах і забезпечувати його 

ефективне придушення без участі людини. Систему можна застосовувати 

разом з порошковими або газовими автоматичними вогнегасниками та різ-

ними типами додаткових виконавчих механізмів. Передбачається, що така 

система може знайти застосування у складі об'єктів бронетехніки та важкої 

інженерної техніки.  
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The development of a control system for fire fighting equipment of armored vehicles is 

presented. The composition of the system, its functions, the algorithm of operation in various 

modes are considered. The block diagram of the system as part of the object is given. 
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ДИНАМІЧНЕ ГАСІННЯ КОЛИВАНЬ БЕЗ КОНТРОЛЮ ФАЗИ 

ВІБРОЗГАШУВАЧА 

Міщенко Б. М., Новосад А. А. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ 

Вплив вібрацій характерний для бортової радіоелектронної апара-

тури. Знакозмінні напруження, викликані вібрацією сприяють накопиченню 

дефектів у матеріалах, появі тріщин та руйнуванню. Найчастіше і досить 

швидко руйнування об'єкта настає при вібраційних впливах за умов резона-

нсу.  У випадках коли неможливо захиститися від вібрацій частотним від-

строюванням, демпфуванням та віброізоляторами, єдиним способом лиша-

ється динамічне гасіння коливань, яке полягає у зменшенні рівня вібрацій 

об’єкта шляхом введення в систему додаткового віброзгашувача [1]. 

Віброзгашувач жорстко кріпиться на корпусі вібруючого об’єкта, 

тому у ньому в кожний момент часу збуджуються коливання, котрі знахо-

дяться в противофазі з коливаннями об’єкта [2]. В реальних системах дина-

мічного гасіння, регулювання  частоти коливань з точність до фазового 

зсуву є складною задачею. Особливо, якщо частота динамічного впливу змі-

нюється. Тому, пропонується створення системи динамічного гасіння коли-

вань в якій контролюються параметри коливання радіоелектронного вузла. 

Віброзгашувач, керується зміною частоти, без контролю фази. Для експери-

ментальної перевірки можливості створення такої системи, було проведене 

дане дослідження. 

Експериментальний вібраційний 

стенд (рис. 1) містить пластину прямо-

кутної форми виготовлену з фольгова-

ного склотекстоліту, розміри пластини 

200х100х2 мм. Посередині пластини ро-

зміщено вібромотор (ВМ1), який збу-

джує вібраційні коливання пластини на 

резонансній частоті 133 Гц при напрузі 

живлення 1,9 В блока живлення (БЖ1), 

для контролю напруги живлення вібро-

мотора (ВМ1) використовується вольт-

метр Mastech M890G (В1). На зворот-

ному боці пластини, посередині розмі-

щено вібромотор (ВМ2), який живиться 

від блока живлення (БЖ2), для контролю напруги живлення вібромотора 

(ВМ 2) використовується вольтметр UNI-T UT70A (В2). Вібромотор 

(ВМ2) гасить вібраційні коливання пластини за принципом динамічного 

гасіння коливань. Для вимірювання коливань пластини використовується 

Рисунок 1. Структурна схема вібра-

ційного стенда 
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давач вібрацій (акселерометр) GY-61, який вимірює модуль прискорення 

коливань пластини по трьом осям x,y,z.  Мікроконтролер ATMEL 

ATMEGA 328P (МК) приймає данні від давача та відправляє їх на персо-

нальний комп’ютер (ПК) де вони записуються у файл, потім завдяки про-

грамному забезпеченню Mathcad 15 розраховується середнє квадратичне 

значення модуля прискорення, та будуються відповідні графіки. 

На першому етапі експериме-

нта потрібно встановити залежність 

частоти вібрації пластини від на-

пруги на вібромоторі (ВМ1). Для 

цього змінюємо напругу живлення 

на вібромоторі (ВМ1) в діапазоні 

від 1,5 В до 2,2 В. Проаналізувавши 

отримані дані можна зробити ви-

сновок, що частота залежить від на-

пруги лінійно і змінюється в діапа-

зоні від 110 Гц до 150 Гц, резонанс 

знаходиться на частоті 133 Гц при 

напрузі живлення 1,9 В.  

На другому етапі експеримента 

було встановлено напругу 1,9 В на 

вібромотор (В1) за допомогою БЖ1, 

для симуляції зовнішнього механіч-

ного впливу на частоті резонансу 

133 Гц. Вібромотор (ВМ2) було ви-

користано в якості динамічного віб-

розгашувача. Змінюючи напругу  на 

вібромоторі (ВМ2) в діапазоні від 

1,5 В до 2,2 В, що відповідає зміні 

частоти вібрації від 110 Гц до 150 

Гц, знято залежність модуля прис-

корення від частоти (рис. 3). 

З отриманих результатів можна 

зробити висновок, що динамічне гасіння коливань на частоті резонансу 

133 Гц відбулося на 7,5 %. Експеримент підтвердив можливість динаміч-

ного гасіння вібрацій, зміною частоти без контролю фази згашувача. Ни-

зький відсоток згашування коливань 7,5 % можна пояснити тим, що регу-

лювання фази відбувалося в ручному режимі. Для покращення результату, 

потрібно використати автоматичне регулювання фази коливань. 

 

 

Рисунок 2. Залежність модуля приско-

рення від частоти вібромотора (ВМ1) 

Рисунок 3. Залежність модуля прискорення 

від частоти вібромотора (ВМ2) 
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Анотація 

Розглянутий метод динамічного гасіння коливань за допомогою зміни 

частоти без контролю фази на прикладі експериментального вібраційного 

стенда. Представлена методика проведення експерименту та графічне відо-

браження отриманих даних. 

Ключові слова: динамічне гасіння коливань, вібрація, вібраційний 

стенд. 

Аннотация 

Рассмотренный метод динамического гашения колебаний с помощью 

изменения частоты без контроля фазы на примере экспериментального виб-

рационного стенда. Представленная методика проведения эксперимента и 

графическое отображение полученных данных. 

Ключевые слова: динамическое гашение колебаний, вибрация, вибра-

ционный стенд. 

Abstract 

The method of dynamic damping of oscillations by means of frequency 

change without phase control on the example of an experimental vibration stand 

is considered. The technique of conducting the experiment and graphical repre-

sentation of the obtained data are presented. 

Keywords: dynamic vibration damping, vibration, vibration stand. 
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РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АВТОМОБІЛЮ В 

СЕРЕДОВИЩІ SIMULINK 

Риндін М. Д., студент; Адаменко В. О. ст. викл. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

м. Київ, Україна  

Автомобільна індустрія зазнає істотної трансформації: найбільші виро-

бники машин спільно з ІТ та телекомунікаційними розробниками йдуть до 

створення транспортних засобів з можливістю повного автономного управ-

ління. Тренд вже очевидний – в майбутньому безпілотний транспорт стане 

масовим явищем.  

Головною проблемою залишається розробка надійного та безпечного 

безпілотного автомобіля. Використання динамічних моделей дозволяє оці-

нити вплив параметрів конструкції автомобіля на його рух, розробити 

ефективні алгоритми керування автомобілем і реалізувати їх у вигляді 

засобів активної безпеки. На відміну від пасивних, засоби активної безпеки 

контролюють рух і втручаються в процес управління автомобілем, допома-

гаючи знизити ймовірність виникнення аварійних ситуацій і мінімізувати їх 

негативні наслідки. Динамічні моделі використовуються також при розро-

бці програмного забезпечення для різних тестових стендів і тренажерів, що 

дозволяють сформувати у водіїв необхідних навичок управління автомобі-

лем. 

При проектуванні будь-якого складного технічного пристрою потрібно 

створити його математичну модель, автомобіль в цьому випадку не є виклю-

ченням. Математична модель автомобіля реалізована в програмному пакеті 

MatLab/Simulink, що дозволить зменшити кількість ресурсів, необхідних 

для створення кінцевого продукту. В роботі рух автомобіля представлений 

«Велосипедною» математичною моделлю (рис. 1а).  

 
а       б 

Рисунок 1. Одноколійна модель (а) та її структурна схема (б) 

В рамках цієї моделі передні колеса автомобіля замінюються одним ек-

вівалентним переднім колесом, задні — одним заднім. Рухом переднього 
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колеса керує водій або адаптивна система управління, вісь обертання зад-

нього колеса фіксована в корпусі. Передбачається, що корпус і колеса мо-

делі є абсолютно жорсткими і вона не має бічних нахилів.  

«Велосипедна» модель широко використовується при описі рухів колі-

сних транспортних засобів з малими бічними нахилами в ситуаціях, коли 

можна знехтувати відмінностями між характеристиками зчеплення правих і 

лівих коліс однієї осі із дорогою.  

Нелінійні рівняння руху задаються: �̇� = 𝜐 cos(𝜓 + 𝛽), �̇� =  𝜐 sin(𝜓 +

𝛽), �̇� =
𝜐 cos(𝛽)

𝑙𝑓+𝑙𝑟
tan(𝛿), �̇� = 𝑎, 𝛽 = tan−1 (

𝑙𝑟

𝑙𝑓+𝑙𝑟
tan 𝛿) . 

де �̇�, �̇� — координати автомобіля в полярній системі координат; 𝜓 — 

кут повороту автомобіля; 𝜐 = ‖𝑣‖ — величина вектору швидкості центру 

мас; 𝛽 — кут бокового ковзання автомобіля, кут між поздовжньою віссю 

транспортного засобу та напрямком вектору швидкості центру маси; 𝑙𝑓, 𝑙𝑟 

— відстань між центром мас та передньою та задньою віссю; 𝛿 — кут пово-

роту переднього колеса; кути бічного ковзання передньої 𝛼𝑓  та задньої 𝛼𝑟  

шини [1]. 

На Рис.1б зображена структурна схема одноколійної моделі. Ця схема 

включає в себе рушійні сили автомобіля по осям x(Fx), y(Fy) і момент інерції 

навколо осі z (Mz) які діють на здатність розганятися, долати перешкоди та 

гальмувати. Проекція кута керування пов’язана з реакцією автомобіля на 

команди водія та його здатністю стабілізувати зовнішні відхилення. Харак-

теристика їзди пов’язана з коливаннями транспортного засобу, збудженими 

поверхневими нерівностями та його впливами на модель коліс.  

Інформація руху автомобіля буде передаватись на давачі і, відповідно 

вимірювання має певну похибку, а також на нього може впливати велика 

кількість зовнішніх і внутрішніх чинників, що призводить до зашумлення 

сигналу. Тому для фільтрування даних з давачів використовується фільтр 

Калмана, який враховує динамічну модель системи (наприклад, фізичний 

закон руху). Алгоритм складається з двох повторюваних фаз: передбачення 

і коригування. В першій фазі розраховується прогноз стану в наступний мо-

мент часу (з урахуванням неточності їх вимірювання). В другій — нова ін-

формація з давача коригує передбачене значення (також з урахуванням не-

точності і зашумленності цієї інформації) [2]. 

На основі структурної схеми одноколійної моделі реалізована модель 

транспортного засобу в середовищі моделювання Simulink. В модель вне-

сені зашумлення які імітують внутрішні та зовнішні завади на органи керу-

вання, дані фільтруються за допомогою фільтру Калмана. 

Розроблена модель транспортного засобу підключена до симулятора 

Panthera/Cruden який має фізичні органи керування.  

При інтенсивному гальмуванні на поверхні з різними характеристи-
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ками зчеплення для коліс з однієї і другої сторони автомобіля виникає мо-

мент рискання, що повертає автомобіль навколо вертикальної осі, який пра-

гне відвести автомобіль з траєкторії руху і повернути його в сторону з більш 

високим коефіцієнтом зчеплення. На рис. 2 показані результати випробу-

вань, включаючи шум від дорожнього покриття та невеликими поривами ві-

тру, що впливають на транспортний засіб, що додається при імітації бічного 

ковзання. Графік складається з порівнянь результатів еталон-

ного(Reference), зашумленого (Yaw Rate Tracking (𝛼𝑓 + 𝛼𝑟)), та відфільтро-

ваного(Yaw Rate Tracking (𝛼𝑓 + 𝛼𝑟) Filtred) сигналів.   

Наведені випробування по-

казують, що нестабільний транс-

портний засіб можна стабілізу-

вати, але з деякими обмежен-

нями. І ці обмеження можна ви-

рішити за допомогою фільтра 

Калмана.  

В результаті отримана од-

ноколійна модель автомобілю в 

середовищі MatLab/Simulink, 

працездатність якої підтвер-

джена порівнянням даних моделювання з даними отриманими на симуля-

торі. Цю модель подальшому можна застосовувати для досліджень з реаль-

ним автомобілем.    
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Анотація 

У роботі представлено моделювання поведінки наземного транспортного засобу за 

допомогою програмного пакета MatLab/Simulink та подальшої фільтрації отриманих ди-

намічних параметрів руху з елементів керування за допомогою фільтра Калмана.  

Ключові слова: автомобіль, математична модель, фільтр Калмана. 

Аннотация 

В работе представлено моделирование поведения наземного транспортного средс-

тва с помощью MatLab/Simulink с последующей фильтрацией динамических параметров 

движения c элементов управления при помощи фильтра Калмана.  

Ключевые слова: автомобиль, математическая модель, фильтр Калмана. 

Abstract 

The paper presents the modeling of the behavior of a ground vehicle using the MatLab/ 

Simulink software package, followed by filtering the obtained dynamic parameters of 

movement from the controls using the Kalman filter.  

Keywords: car, mathematical model, Kalman filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Графік рискання коліс  𝜐 = 15 м/с 

https://www.mathworks.com/help/ident/examples/modeling-a-vehicle-dynamics-system.html
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Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань. 

 

Методи та засоби вимірювання параметрів сигналів в 

діапазоні радіочастот; технічні рішення щодо 

вимірювання фізичних величин в різноманітних сферах з 

використанням сигналів радіочастотного та мікрохвиль-

ового діапазону; особливості побудови радіовимірюваль-

них засобів різного призначення. 
 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Яненко О. П. 
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РАДІОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ СУМІСНОСТІ МАТЕРІАЛІВ 

ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА БІОСЕНСОРА 

Перегудов С. М., к.т.н., доцент; Войцехівська В. І., магістрант 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Радіометричні методи дослідження властивостей фізичних та біологіч-

них об’єктів широко застосовуються в багатьох сферах науки і техніки. Осо-

блива увага надається проведенню таких досліджень у міліметровому діапа-

зоні довжин хвиль, оскільки випромінювання у даній частині електромагні-

тного спектру може суттєво впливати на живі організми. З іншого боку, 

біоб’єкти самі є джерелами подібного випромінювання [1]. Останніми ро-

ками у біомедичній галузі використовуються різноманітні матеріали, які мо-

жуть знаходитись у тривалому контакті з живими тканинами та мікроорга-

нізмами. Зокрема, така ситуація притаманна чутливому елементу біосенсо-

рів, які є різновидом хімічних сенсорів, принцип дії яких має біохімічну при-

роду. Як правило, складаються із  двох перетворювачів: біохімічного та фі-

зичного. Перший виконує функцію розпізнавання, перетворюючи інформа-

цію про хімічні зв’язки у певний фізичний сигнал. Задача фізичного пере-

творювача зареєструвати цей сигнал за допомогою спеціального облад-

нання. Чутливим елементом біосенсора може бути субстанція, що містить 

ферменти, бактерії, рецептори, тканини, антитіла, ДНК, і яка здатна реагу-

вати на присутність певного компоненту в біооб’єті, що досліджується. А 

первинний сигнал залежить від їх концентрації. 

В процесі виготовлення чутливих елементів використовується широ-

кий спектр матеріалів (метали, кераміка, полімери та біокомпозити), а також 

покриття на їх основі. Їх задачею є підвищення чутливості біосенсора та за-

безпечення біосумісності його з живим організмом. Існує досить велика кі-

лькість показників, які характеризують таку сумісність [2]. Проте жоден з 

них не враховує теплове електромагнітне випромінювання чутливого еле-

мента та досліджуваного об’єкту, що, на наш погляд доцільно робити, звер-

таючи увагу на результати досліджень впливу електромагнітного випромі-

нювання міліметрового діапазону на біологічні об’екти [1]. Оскільки мате-

ріал чутливого елемента біосенсора знаходиться у тривалому контакті з бі-

отканиною живого організму або субстанцією з мікроорганізмами, то може 

порушуватись баланс між випромінюванням та поглинанням хвиль у тон-

кому контактному шарі, зокрема у міліметровому діапазоні. У свою чергу 

це  може порушити термодинамічну рівновагу та спотворити біологічні про-

цеси у зазначеній області. Тому оцінка рівню теплового електромагнітного 

випромінювання матеріалів біосенсора є актуальною задачею. 

Інструментом для такої оцінки може бути радіометричний приймач. 

Проте важливим його параметром є чутливість оскільки йдеться про низько 
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інтенсивне випромінювання. Для сучасної апаратури такого класу поріг чу-

тливості для спектральної щільності потужності шуму (СЩПШ) сягає 
21 2210 ...10 

 Вт/Гцсм2 [1]. Тому доцільно визначити рівень випромінювання 

як матеріалів біосенсора, так і біотканин. 

Слід вважати, що таке випромінювання в біооб’єктах у міліметровому 

діапазоні здійснюється лише поверхневим шаром через великий відсоток 

води, що містить практично будь-який живий організм. рідини без враху-

вання процесів, які протікають в об’ємі середовища, саме тому всі дослі-

дження проводяться в мм-діапазоні хвиль. 

Радіометрична система вимірює надлишкову СЩПШ, яка є різницею 

між СЩПШ сигналу, що поступає на вхід приймальної антени ( p ), та влас-

них шумів системи ( pcp ). Величину СЩПШ можна визначити за законом 

Планка для теплового електромагнітного випромінювання  

 
 0

1 1
,

exp 1 2
p hf

hf kT

 
      

(1) 

де f  – частота випромінювання, 0T =313 К – початкова температура об’єкту 

спостереження.  

Якщо припустити, що приріст температури набагато менший за 0T  та 

температури системи pcT
,  то надлишкова СЩПШ визначається як 
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  (2) 

Для міліметрового діапазону  ( 0 1hf kT  ) замість (2) переходить у фо-

рмулу Найквіста  

 ,p k T     (3) 

де p  – надлишкова СЩПШ, що обумовлена приростом температури у ко-

нтактному шарі. 

В процесі досліджень проведено аналіз можливого значення надлиш-

кової СЩПШ, яка може спостерігатись для екзотермічних біохімічних реа-

кцій. Зокрема для реакції бродіння величина СЩПШ, розрахована за фор-

мулою (3) у 3-4 рази перевищує поріг чутливості радіометричної системи. 

Це дозволяю стверджувати про можливість використання такої апара-

тури для оцінки власного електромагнітного випромінювання біоматеріалів 

та біотканин і застосовувати радіометричний метод для оцінки їх біосуміс-

ності.  

При проектуванні та розробці чутливих елементів біосенсорів слід оці-

нювати різні властивості біоматеріалів, у тому числі, випромінювальну зда-

тність, що дозволить отримувати більш точну інформацію про властивості 
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живих організмів. 
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Анотація 

В наш час радіометричні методи дослідження широко використову-

ються в багатьох сферах життя, зокрема і в медицині. При розробці біоме-

дичної апаратури необхідно звернути увагу на хімічні реакції, біологічну та 

фізичну сумісність біооб’єктів, які в подальшому будуть взаємодіяти між 

собою. Описаний, в даній роботі, метод, дозволяє швидше оцінити біосумі-

сніть досліджуваних біоматеріалів, за рахунок реєстрації антеною радіоме-

ричної системи надлишкового СЩПШ. 

Ключові слова: біосумісність, біооб’єкт, радіометричний метод, ви-

промінювальна здатність. 

Аннотация 

В настоящее время радиометрические методы исследования широко 

используются во многих сферах жизни, в том числе и в медицине. При ра-

зработке биомедицинской аппаратуры необходимо обратить внимание на 

химические реакции, биологическую и физическую совместимость био-

объектов, которые в дальнейшем будут взаимодействовать между собой. 

Описанный, в данной работе, метод, позволяет быстрее оценить биосовмес-

тимость исследуемых биоматериалов, за счет регистрации антеной радиоме-

ричной системы избыточного СПМШ. 

Ключевые слова: биосовместимость, биообъект, радиометрический 

метод, излучательная способность. 

Abstract  

Nowadays radiometric research methods are widely used in many spheres of 

life, including medicine. When developing biomedical equipment, it is necessary 

to pay attention to chemical reactions, biological and physical compatibility of 

biological objects, which will interact in the future. The method described in this 

paper makes it possible to evaluate the biocompatibility of the tested biomaterials 

faster, by registering the antenna of the surplus SDNP system with the antenna. 

Keywords: biocompatibility, bioobject, radiometric method, emissivity. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА ОСНОВІ 

КВАДРАТОРА В ГЕНЕРАТОРАХ САНТИМЕТРОВОГО ТА 

МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ 

Кононов С. П., кандидат технічних наук, доцент; Щепанівський В. Ю., 

магістрант; Клименко В. А., магістрант 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

В сучасних вимірювальних комплексах широко використовують гене-

ратори сантиметрового та міліметрового діапазону хвиль. Генератори буду-

ються на основі LC-контурів, резонаторів на відрізках ліній передач, смуж-

кових лініях, об’ємних резонаторах та ЗІГ-резонаторах із застосуванням ді-

одів, транзисторів та ламп [1].  

Генератори застосовуються в двох основних режимах роботи: в режимі 

діапазонного генератора з фіксованою частотою та в режимі свіп-генера-

тора. Важливою задачею при розробці та експлуатації подібної техніки є ви-

значення частоти з високою точністю.  

Пропонується новий підхід до розв’язання цієї задачі. Він полягає в 

тому, що генератори доповнюються частотними перетворювачами на основі 

квадратора. 

Діапазонний генератор 

(рис. 1) представляє собою 

електронний пристрій, що ге-

нерує сигнали з різною моду-

ляцією в режимі фіксованої 

частоти. 

В генераторі можна ви-

ділити наступні блоки: мікро-

контролер (МК), блок керу-

вання (БК), автогенератор 

(АГ), модулятор (М), атенюа-

тор (АТ), частотний перетво-

рювач (ЧП), сенсорний екран 

(СЕ) та USB порт (USB). Ос-

новними складовими ЧП є 

стробоскопічний змішувач 

(СЗ), блок опорних генерато-

рів (БОГ) та квадратор (КВ). 

Особливістю цього гене-

ратора є використання часто-

тного перетворювача, за допомогою якого в режимі реального часу через 

блок БК мікроконтролером МК корегується початково встановлений код ке-

рування частотою. Це дозволяє суттєво зменшити частотну похибку. 

 

 
Рисунок 1. Частотний перетворювач в 

діапазонному генераторі з фіксованою частотою 
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Частотний перетворювач на основі квадратора встановлюються в свіп-

генератор (рис. 2), який працює в режимах як лінійної так і нелінійної зміни 

частоти в часі. 

 

Свіп-генератор з часто-

тним перетворювачем на ос-

нові квадратора складається 

з вузлів аналогічних тим, що 

запропоновані в схемі (рис. 

1) і доповнений вузлом 

вводу даних (ВВД), вузлом 

виводу інформації (ВВІ) та 

модулятором-підсилювачем 

(МП). Свіп-генератор з час-

тотним перетворювачем на 

основі квадратора склада-

ється з вузлів аналогічних 

тим, що запропоновані в 

схемі (рис. 1) і доповнений 

вузлом вводу даних (ВВД), 

вузлом виводу інформації 

(ВВІ) та модулятором-під-

силювачем (МП).  

Завдяки введенню частотного перетворювача ЧП в свіп-генератор зме-

ншується похибка встановлення мінімальної та максимальної частоти хи-

тання, частотної смуги хитання, що викликані температурною нестабільні-

стю та нелінійністю розгортання частоти АГ. 

Використання квадратора (рис. 1,2) базується на перетворенні змішу-

вачем СЗ напруги від генератора АГ та суми двох високостабільних напруг 

з близькими частотами від блоку БОГ [2]. 

Застосування частотного перетворювача на основі квадратора в діапа-

зонних генераторах в режимі з фіксованою частотою та свіп-генераторах, 

які працюють на частотах від 3 ГГц до 50 ГГц, дозволяє зменшити похибку 

встановлення частоти або смуги хитання до (0,01 – 0,02) %, автоматизувати 

процес керування частотою в режимі реального часу.  
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Рисунок 2. Свіп-генератор з частотним  

перетворювачем на основі квадратора 
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Анотація 

Важливою задачею при розробці та експлуатації генераторів сантимет-

рового та міліметрового діапазону хвиль є високоточне встановлення час-

тоти. Пропонується новий підхід розв’язання цієї задачі, що полягає в тому, 

що генератори доповнюються частотними перетворювачами на основі ква-

дратора. 

Застосування частотного перетворювача на основі квадратора в діапа-

зонних генераторах в режимі з фіксованою частотою та свіп-генераторах, 

які працюють на частотах (3 – 50) ГГц, дозволяє зменшити похибку встано-

влення частоти або смуги хитання до (0,01 – 0,02) % та автоматизувати про-

цес керування частотою в режимі реального часу.  

Ключові слова: частотний перетворювач, квадратор, генератор, свіп-

генератор, модулятор, мікроконтролер.  

Аннотация 

Важной задачей при разработке и эксплуатации генераторов сантимет-

рового и миллиметрового диапазона волн является высокоточное определе-

ние частоты. Предлагается новый подход решения этой задачи, которая за-

ключается в том, что генераторы дополняются частотными преобразовате-

лями на основе квадратора. 

Применение частотного преобразователя на основе квадратора в диа-

пазонных генераторах в режиме с фиксированной частотой и свип-генера-

торах, работающих на частотах (3 – 50) ГГц, позволяет уменьшить погреш-

ность определения частоты или полосы качания до (0,01 – 0,02)% и автома-

тизировать процесс управление частотой в режиме реального времени. 

Ключевые слова: частотный преобразователь, квадратор, генератор, 

свип-генератор, модулятор, микроконтроллер. 

Abstract 

An important task in the development and operation of centimeter and mil-

limeter wave generators is the high-precision frequency determination. A new ap-

proach to solving this problem is proposed. The solution lies in the fact that the 

generators are complemented by frequency converters based on a quadrator. 

The use of a frequency converter based on a quadrator in range oscillators in 

the fixed-frequency mode and sweep generators, which operate at frequencies of 

(3-50) GHz, can reduce the error in determining the frequency or sweep band to 

(0.01 to 0.02) % and automate the process of frequency control in real time. 

Keywords: frequency converter, quadrator, generator, sweep generator, 

modulator, microcontroller. 
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ОЦІНКА ВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ БІОМАТЕРІАЛІВ 

У МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ 

Яненко О. П.1, д.т.н., професор; Маланчук В. О.2, д.м.н., професор;  

Перегудов С. М.1 , к.т.н., доцент; Головчанська О. Д. 2, к.м.н., доцент; 

Шевченко К. Л. 1, д.т.н., професор 
1 Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 
2 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

м. Київ, Україна 

У сучасній медицині застосовується широкий спектр матеріалів, у тому 

числі біоскло, біокераміка, а також гібридні матеріали, у яких використову-

ються клітини біотканин та органів [1]. Останнім часом в медичних техно-

логіях знаходять використання комбіновані імплантати з використанням на-

повнювачів для компенсації дефектів кісткового каркасу або мякотканинної  

регенерації окремих відхилень в організмі пацієнта [2]. До біоматеріалів 

пред’являється досить велика сукупність вимог. Проте не враховується їх 

випромінювальна здатність, яка може суттєво відрізнятись від подібної ха-

рактеристики біотканин людини. Причому, як показують результати прове-

дених досліджень [3] особливу увагу слід надавати міліметровому діапазону 

електромагнітних хвиль. 

Авторами проведені експериментальні дослідження власного випромі-

нювання ряду матеріалів, що використовуються у стоматології, а також кіс-

ткової тканини людини та запропоновано метод оцінки їх випромінюваль-

ної здатності в міліметровому діапазоні довжин хвиль. 

Вимірювання інтенсивності проводилось за допомогою експеримента-

льної установки на базі атестованої високочутливої радіометричної сис-

теми, структурна схема якої представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Структурна схема експериментальної установки 
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На вхід поступає шумоподібний сигнал від джерела Х, який модулю-

ється за допомогою електрично-керованого модулятора U1. Керування ро-

ботою модулятора U1 здійснюється за допомогою генератора прямокутних 

імпульсів G1. Змінний атенюатор А1 послаблює вхідний сигнал до рівня  Вт, 

у разі його перевищення (також цей атенюатор використовується при вимі-

рюванні потужності вхідного сигналу методом заміщення). З виходу атеню-

атора НВЧ сигнал надходить на один з входів перетворювача U2, а на дру-

гий вхід якого поступає сигнал гетеродина G2. Феритовий вентиль А2 забез-

печує електродинамічну розв’язку перетворювача з вхідним трактом РС. З 

виходу перетворювача U2 сигнал проміжної частоти надходить на вхід під-

силювача А5 і після — на квадратичний детектор U3. Отриманий сигнал ча-

стотою 1 кГц у вигляді прямокутних імпульсів проходить через біквадрат-

ний фільтр А4, на виході якого формується синусоїдальний сигнал і через 

фазообертач А3 поступає на один з входів синхронного детектора U4. На 

інший вхід U4 подається сигнал від генератора G1. 

Спектр сигналу на виході синхронного детектора U4 має постійну скла-

дову, що про-порційна потужності джерела Х та дисперсію шумів, які про-

ходять на вихід радіометричного каналу і описується формулою 
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U – амплітуда вхідного сигналу; Ω  – частота комутації; 
Σ

K  – загальний 

коефіцієнт перетворення вимірювального каналу до фільтра Z1;  2

w
U t  – 

дисперсія шумів, що проходять у смузі пропускання фільтру А4. 

Спектр вихідного сигналу синхронного детектора U4 має постійну 

складову, яка пропорційна потужності (інтенсивності) вхідного сигналу 

джерела Х, та флуктуації низької частоти, які можуть суттєво спотворити 

результат вимірювань та знизити чутливість системи. Для усунення цього 

недоліку вибрано схему біквадратного фільтру на операційних підсилюва-

чах, який має робочу частоту 1 кГц, регульовану смугу пропускання та кое-

фіцієнт підсилення 15-20 дБ. Фільтр Z1 виділяє постійну складову, яка пос-

тупає на вхід індикаторного приладу РА1. Рівень напруги, що вимірюється, 

пропорційний потужності вхідного сигналу. Як калібрувальний засіб вико-

ристано розроблений та атестований генератор еталонного сигналу. 

У процесі експериментальних досліджень проводилось вимірювання 

потужності власного випромінювання  біоматеріалів, що використовуються 

для заміщення кісткової тканини та визначення їх випромінювальної здат-

ності відносно випромінювальної здатності людини   . Результати дослі-

джень приведені у табл. 1. Як видно, випромінювальна здатність біоматері-

алу на основі біоактивного скла (кераміка «Біомін») має дуже низьку випро-

мінювальну здатність. Проте додавання до його складу кальцієвої солі ор-
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тофосфорної кислоти (біокомпозит «Синтекістка») значно підвищує зна-

чення цього показнику. 

Можливою причиною підвищеного рівня випромінювання може бути 

присутність у сполуці  3 4 2
Ca PO атомів кальцію, які активно реагують на те-

пловий вплив [3]. Проте більш 

суттєве підвищення випромі-

нювальної здатності відміча-

ється у матеріалах, до складу 

яких входить демінералізова-

ний і недименералізований кіс-

тковий колаген у поєднаннями з 

сульфатованими глікозамінглі-

канами (Остеопласт). Випромі-

нювальна здатність таких матеріалів практично збігається з кістковою тка-

ниниою людини.  

Таким чином, на думку авторів до показників біосумісності матеріалів, 

що використовуються у практичній медицині, слід додати їх випромінюва-

льну здатність у міліметровому діапазоні довжин хвиль. Визначати даний 

показник можна шляхом вимірювання інтенсивності біоматеріалів та кіст-

кової тканини (наприклад, у вигляді кісткового борошна), а також власного 

випромінювання людини. 
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Анотація 

Представлено метод визначення випромінювальної здатності біоматеріалів та біо-

тканин людини у міліметровому діапазоні та проведено їх порівняння. Відмічено особ-

ливості вказаної характеристики для матеріалів, що застосовуються у практичній меди-

цині, та запропоновано враховувати її як показник біосумісності. 

Ключові слова: радіометрія, випромінювальна здатність, біосумісність 

Аннотация 

Рассмотрен метод определения излучающей способности биоматериалов и биотка-

ней человека в миллиметровом диапазоне и проведено их сравнение. Отмеченцы особен-

ности указанной характеристики для материалов, применяемых в практической меди-

цине, и предложено учитывать ее как показатель биосовместимости. 

Ключевые слова: радиометрия, излучательная способность, биосовместимость. 

Abstract  

The method of determining radiation capacity of human biomaterials and biographies in 

the millimeter range is considered and their comparison is carried out. The features of this char-

acteristic for materials used in practical medicine are noted and it is suggested to consider it as 

an factor of biocompatibility. 

Keywords: radiometry, radiation capacity, biocompatibility. 

Таблиця 1 

Матеріал 
P,  

10-13Вт 
   

 3 4 2
Ca PO Ag

  
0,82 0,14 

Біокомозит «Синтекістка» 0,75 0,13 

Двофазна кераміка «Біомін» 0,03 < 0,01 

Остеопласт К 5,35 0,95 

Кісткове борошно 5,52 0,95 

Долонь людини 5,80 1 
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МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА 

КОНТРОЛЮ ІМПЛАНТАТІВ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ОЧНОГО 

ТИСКУ 

Ткачук Р. А.1д.т.н., проф.., Ткачук А. А.1 аспірант, 

 Яненко О. П.2 д.т.н., проф.., 
1 ТНТУ ім. І. Пулюя, м. Тернопіль, Україна 

2 КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Збільшення очного тиску може бути  причиною атрофії зорового нерва  

та втратою людиною зору, що характерно для такого тяжкого захворювання 

очей як глаукома.  Номінальний діапазон, за якого не вражається зоровий 

нерв знаходиться в межах 9 - 21 мм рт.ст. В той же час протягом доби цей 

тиск може значно коливатися і навіть сягати критичних меж 50-60 мм рт.ст. 

[1]. Найбільш ефективними та радикальними при цьому захворюванні є хі-

рургічні методи, які передбачають установку  імплантатів для регулювання 

очного тиску. В той же час виготовлені імплантати можуть відрізнятись 

один від одного ступенем жорсткості та рівнем спрацювання на внутрішній 

очний тиск, а деякі  навіть бути непридатними для установки в око. Тому 

необхідно  проводити передопераційну перевірку  та вимірювання парамет-

рів  кожного імплантанта. Відомо декілька методів і відповідно пристроїв 

для передопераційної перевірки (тестування)  імплантатів в режимі  in vitro. 

На рис.1 представлено найбільш простий метод з використанням сили зем-

ного тяжіння [2]. 

Пристрій перед операційного 

тестування має в своєму складі резе-

рвуар з фізіологічним сольовим  роз-

чином 1, 3-входовий розгалужувач 2, 

аналоговий манометр 3, канюлю з 

таким же розчином і AGV клапаном 

4, та з’єднувальні трубки. Шляхом 

підняття або опускання резервуара з 

фізіологічним сольовим  розчином, 

за рахунок земного тяжіння добива-

ються проходження розчину через 

AGV клапан та фіксують значення 

тиску його спрацювання.  

До недоліків цього пристрою 

слід відмітити значну неточність і суб’єктивність визначення показників ти-

ску та оцінку функціональної можливості клапана до імплантації. 

Другий варіант [3], наведений на  рис.2 містить в собі послідовно з’єд-

нані резервуар з фізіологічним сольовим розчином у вигляді інфузійного на-

Рисунок 1. Пристрій управлінням тис-

ком за  рахунок земного тяжіння (з ана-

логовим вимірювачем) 
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соса та цифровий  вимірювач тиску. До недоліків цього пристрою слід від-

нести відсутність автоматизації та чіткого фіксування моменту спрацю-

вання клапана, що також знижує точність перевірки. 

Авторами даного дослідження запропонована автоматизована система 

перевірки імплантатів із зворотними зв’язками, функціональна схема якої  

наведена на рис.3. Система в автоматичному режимі дозволяє точно визна-

чати параметри виведення рідини імплантатом, зупиняє процес перевірки і 

забезпечує зберігання параметрів тестування  на табло та в пам’яті 

комп’ютера.  

Позначення основних блоків автоматизованої системи на рис. 3: 

ПК – комп’ютер, МК – мікроконтролер, Д+П – кроковий двигун з 

черв’ячною передачею, ОР – об’єкт регулювання а саме резервуар в системі, 

ДТ – датчик тиску, ДР – датчик рідини, АЦП – аналогово цифровий пере-

творювач. 

Функціональні по-

значення на рис. 3: 

P(t) – тиск в системі; 

g(t) – сигнали керу-

вання; E – імпульси ке-

рування кроковим дви-

гуном; f(t) – вплив ім-

планатата на тиск в си-

стемі; x(t) – виміряний 

тиск; i(t) – сигнал стану 

імпланатату; y – оберти 

червячної передачі 

Пристрій тестування імплантатів для регулювання внутрішньо очного 

тиску працює наступним чином. 

Спочатку до резервуару з фізіологічним розчином під’єднують імплан-

тат. На комп’ютері оператором встановлюється режим перевірки і на мікро-

контролер МК подається сигнал  керування g(t). Мікроконтролер формує те-

стову послідовність імпульсів керування E, що приводить до обертання ро-

тора крокового двигуна, зміни положення черв’ячної передачі y та покроко-

 
Рисунок 2. Пристрій  з цифровим вимірювачем тиску 

Рисунок 3. Функціональна схема автоматизованої сис-

теми передопераційної перевірки імплантів 
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вого підвищення тиску P(t)  в резервуарі з фізіологічним розчином. За вико-

ристання  резервуара об’ємом V =5 мл та крокового двигуна з кількістю кро-

ків n=200 роздільна здатність за зміною рідини складає  

 
min / 0,025 мл/крокV V n  

 
 

Тиск в системі з’єднань P(t) покроково зростає та безперервно контро-

люється мікроелектромеханічним  вимірювачем тиску ДТ, а його рівень по-

стійно зчитується мікроконтролером МК та записується в пам’ять 

комп’ютера у вигляді графіка тиску.   

Межі зміни тиску в системі підіймаються від нульового до значення 

спрацювання імплантату, що перевіряється. На виході імплантату з’явля-

ється рідина, що формує сигнал впливу імпланатата на тиск в системі f(t), 

який попадає на детектор рідини ДР. Сигнал детектора  через АЦП  перет-

ворюється в цифрову форму та подається на мікроконтролер  МК, який зу-

пиняє процес обертання ротора крокового двигуна . Інформація про закін-

чення процесу перевірки та виміряне значення рівня тиску спрацювання ім-

плантата з мікроконтролера й електромеханічного вимірювача тиску пере-

дається та фіксується  в пам’яті комп’ютера . 
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Анотація 

Розглянуто проблеми передопераційної перевірки імплантантів для регулювання 

очного тиску. З урахуванням виявлених недоліків запропонована автоматизована сис-

тема, яка забезпечує підвищення точності визначення параметрів імплантатів та скоро-

чення часу їх тестування. 

Ключові слова: імплантат, очний тиск, клапан, автоматизована система  

Аннотация 

Рассмотрены проблемы предоперационной проверки имплантантов для регулиро-

вания глазного давления. С учетом выявленных недостатков предложена автоматизиро-

ванная система, которая обеспечивает повышение точности определения параметров им-

плантатов и сокращения времени их тестирования. 

Ключевые слова: имплантат, глазное давление, клапан, автоматизированная си-

стема 

Abstract 

The problems of preoperative check of implants for regulation of eye pressure are con-

sidered. Taking into account the identified shortcomings, an automated system is proposed, 

which improves the accuracy of the implant parameters and reduces their testing time. 

Keywords: implant, eye pressure, valve, automated system 
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Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону 

та антенна техніка. 

Електромагнітна теорія; природа електромагнітних 

хвиль; електродинаміка середовищ; метаматеріали; за-

дачі відбиття та дифракції; спрямовуючі структури та 

резонатори; чисельні методи в електродинаміці; радіох-

вилі в природних умовах; нелінійні задачі. Теоретичні за-

сади проектування антен та мікрохвильових пристроїв; 

методи аналізу та синтезу, конструктивні та технологі-

чні особливості реалізації антен та мікрохвильових при-

строїв. 

 

Керівник секції: д.т.н., проф. Дубровка Ф. Ф. 

Секретар секції: Пільтяй С. І. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КІЛЬКОСТІ РЕЗОНАТОРІВ У ХВИЛЕВІДНИХ 

СМУГОВИХ ФІЛЬТРАХ З ІНДУКТИВНИМИ ДІАФРАГМАМИ НА 

ЇХ ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вірченко Л. А., студент; Сушко О. Ю., PhD, доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Використання коаксіальних і смужкових фільтрів у сантиметровому ді-

апазоні стає складним через жорсткі допуски і малі габарити елементів фі-

льтра. Альтернативою є використання хвилевідних ліній передач для конс-

труювання фільтрів, що дозволяє отримати високодобротні характеристики 

фільтрів. 

Найбільшого поширення серед фільтрів такого типу отримали смугові 

фільтри на об’ємних резонаторах із безпосередніми і чвертьхвильовими 

зв’язками, фільтри на резонансних діафрагмах та гофровані фільтри[1]. При 

використанні фільтрів з безпосередніми зв’язками довжина фільтра значно 

коротша за довжину фільтра з чвертьхвильовими зв’язками. 

У даному дослідженні аналізу-

ються характеристики одно- та дворе-

зонаторних фільтрів на індуктивних 

діафрагмах із безпосередніми зв’яз-

ками, розрахованих за методикою на-

веденою у [1]. Це ідеалізована мето-

дика, де не беруться до уваги поверх-

неві струми та втрати, спричинені 

ними. Індуктивні елементи зв’язку 

порівняно з ємнісними елементами 

зв’язку легші у виготовленні та менш 

критичні до допусків.  

При збільшенні висоти камери, 

що еквівалентно збільшенню висоти 

діафрагм, у таких фільтрах зростає 

добротність і вибірковість частотної 

характеристики фільтра. Частотна характеристика однокамерного фільтра 

 
Рисунок 1. Розраховані характеристики 

однорезонаторного смугового фільтра. 

Моделювання в програмі CST Studio 

Suite: S1,1 — зворотні втрати, S2,1 — 

коефіцієнт передачі 
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полога внаслідок його малої вибірковості. Його смуга пропускання за рів-

нем S11<-15дБ рівна приблизно 0.196ГГц. Затухання у смузі пропускання 

становить 0.054дБ (рис. 1). Для отримання вищої вибірковості на практиці 

часто застосовують багатокамерні фільтри.  

Вони утворюються з двох, трьох, чотирьох, і більше резонансних ка-

мер, зв’язаних безпосередніми або чверть хвилевими зв’язками. З Рис. 2, де 

приведені частотні характеристики дворезонаторного фільтра, видно, що 

смуга пропускання по рівню S11<-15дБ становить близько 0.218ГГц, але за-

тухання у смузі пропускання рівне 0.1дБ, що викликано більшою кількістю 

неоднорідностей.  

При оптимальній геометрії фільтра, число мінімумів характеристики 

S11 рівне числу камер фільтра, як видно з рис. 2 (у випадку розглянутого 

фільтра їх два). Розташування максимумів залежить від ступеня зв'язку ка-

мер. При зв'язку більше критичного число максимумів рівне двом (рівне чи-

слу резонансних камер).  

 Частотна характеристика дворезонаторного фільтра збігається з часто-

тної характеристикою двох зв'язаних контурів. Отже, ми можемо предста-

вити фільтр у вигляді еквівалентних схем із зосередженими реактивнос-

тями. 

Фільтри на резонансних діафрагмах широко застосовуються при прое-

ктуванні фільтрів з шириною смуги більше 10% [2]. Хоча більша кількість 

резонаторів у таких фільтрах дає змогу отримати більш добротні характери-

стики але збільшення кількості резонаторів призводить до збільшення втрат, 

а 

  
б 

Рисунок 2. Розраховані характеристики 

(а) та будова (б) дворезонаторного сму-

гового фільтра. Моделювання в про-

грамі CST Studio Suite: S1,1 — зворотні 

втрати, S2,1 — коефіцієнт передачі 
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оскільки при цьому неминуче збільшується кількість неоднорідностей у фі-

льтрі, а кожна неоднорідність вносить свої втрати. Тому більш доцільно ви-

користовувати замість індуктивних діафрагм індуктивні стержні. Вони вно-

сять менші втрати та більш технологічні, оскільки неоднорідності у вигляді 

стержнів дозволяють відмовитись від дорогих фрезерувальних робіт, необ-

хідних для створення пазів при установці діафрагм у хвилевід [3]. У випадку 

фільтра зі стержнями при виготовленні можна візуально контролювати як-

ість внутрішньої поверхні хвилеводу і процес пайки. 
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Анотація 

Розглянуто частотні характеристики смугових хвилевідних фільтрів, а також конс-

труктивні особливості фільтрів з неоднорідностями у вигляді діафрагм та штирів. Дета-

льно описано вплив кількості діафрагм на частотні характеристики фільтрів. Збільшення 

кількості резонансних камер дозволяє покращити добротність, але призводить до біль-

ших втрат в смузі пропускання. 

Ключові слова: індуктивна діафрагма, смуговий фільтр, хвилевідний фільтр 

Аннотация 

Рассмотрены частотные особенности полосовых фильтров, а также конструктив-

ные особенности фильтров с неоднородностями в виде диафрагм и штырей. Подробно 

описано влияние количества диафрагм на частотные характеристики фильтров. Увели-

чение количества резонансных камер позволяет улучшить добротность и существенно 

уменьшить полосу пропускания, но приводит к большим потерям в полосе пропускания. 

Ключевые слова: индуктивная диафрагма, полосовой фильтр, волноводный 

фильтр, частотные характеристики 

Abstract 

The frequency characteristics of bandpass filters and the design features of filters with 

inhomogeneities in the form of inductive diaphragms and pins are considered. The effect of the 

number of diaphragms on the frequency characteristics of the filters is described in detail. In-

creasing the number of resonant cavities improves the quality factor, but leads to greater losses 

in the passband. 

Keywords: inductive diaphragm, bandpass filter, waveguide filter 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СМУЖКОВОГО ЕЛЕМЕНТУ ВІДБИВАЮЧОЇ 

АНТЕННОЇ РИШІТКИ Х- ДІАПАЗОНУ 

Гергіль Є. Є.; Сушко О. Ю., PhD, доцент. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Останнім часом все більшого поширення набувають низькопрофільні  

антенні решітки відбиваючого типу. До їх переваг варто віднеси компактні 

розміри, простоту виготовлення та можливість адаптувати характеристики 

випромінювання під задані потреби [1, 2].  

В даній роботі досліджено окремий елемент відбиваючої решітки, а 

саме його фазові характеристики. Одним з основних параметрів відбиваю-

чих решіток є фаза відбитої від елемента хвилі і її залежність від геометрії 

елемента та від властивостей діелектричної підкладки. Типова конструкція 

окремого елемента решітки на діелектричній підкладці, що складається з ек-

рану та смужкового елемента показана на Рис. 1.  

 
Рисунок 4. Елемент відбиваючої решітки, вигляд збоку  

Для моделювання використано програмне забезпечення CST Suite. Ро-

зрахунок проводився в частотній області і з використанням періодичних 

граничних умов. Побудована модель відповідає геометрії на Рис. 1 і зобра-

жена на Рис. 2.  

Важливим етапом коректного мо-

делювання є вибір розбиття структури 

на комірки. Тобто потрібно вибрати 

такий крок сітки, щоб досягти достат-

ньої точності розрахунку для заданої 

моделі. Для заданої структури викори-

стано розбиття рівне 10 комірок на до-

вжину хвилі, що виявилось достатнім.  

Для даного елемента  досліджено 

зміну фази в залежності від його роз-

міру на центральній робочій частоті 10 

ГГц. Розрахунковий діапазон частот 

задано від 9.5 ГГц до 10.5 ГГц. 

Для дослідження вибрано дві рі-

зні діелектричні підкладки з проник-

ностями 휀 = 2.5, та 휀 = 4.3. Остання досліджувався в двох варіантах - з 

Рисунок 2. Модель елементу відбиваючої 

решітки в CST Suite 
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втратами і без. Також було досліджено дві товщини діелектричної підкла-

дки: ℎ = 0.5 мм, ℎ = 1 мм. Розмір елементу рівний 𝜆0/2, що є типовим для 

таких решіток, де  𝜆0 = 30  мм для центральної частоти 10 ГГц. 

Промоделювавши при різних параметрах діелектричної підкладки, 

отримуємо наступні результати: на Рис. 3 зображена залежність фази відби-

тої від елемента хвилі від зміні розміру патчу, при двох товщинах діелект-

рика. Бачимо що різка зміна відбувається при довжині сторони патчу від 8 

мм до 9 мм, що відповідає резонансу даного елементу. Також видно, що ме-

нша крутизна характеристики спостерігається при більшій товщині діелек-

трику. Для решіток даного типу менша крутизна фазової характеристики ві-

дповідає ширшій смузі робочих частот. 

 
Рисунок 3. Залежність зміни фази при зміні довжини сторони патчу, при використанні 

діелектрику 휀 = 2.5 для товщин підкладки 0.5 та 1 мм 

На Рис. 4, наведені два графіки для різних товщин діелектрика: ℎ =
0.5 мм, ℎ = 1 мм, при використанні підкладки з діелектричною проникні-

стю 휀 = 4.3. Із графіку видно, як впливає діелектрична проникність на зміну 

фази, тепер найбільш різка зміна відбувається при довжині сторони патчу 

від 6 мм, до 7 мм (так як ефективна діелектрична проникність збільшилася, 

відповно і резонансна частота зменшилася). І знову більш плавний перехід 

отримуємо при більшій товщині діелектрику. 

 
Рисунок 4. Залежність зміни фази при зміні довжини сторони патчу, при використанні 

діелектрику 휀 = 4.3 для товщин підкладки 0.5 та 1 мм 

Далі замість діелектрика без втрат, що розглядався вище, додано діеле-

ктричні втрати (тангенс кута втрат рівний 0.025). Як видно з Рис. 5, довжина 

сторони патчу при якій спостерігається резонанс, очікувано не змінилась, 

але суттєво змінилась крутизна кривої. 
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Рисунок 5. Залежність зміни фази при зміні довжини сторони патчу, при використанні 

діелектрику 휀 = 4.3. Суцільна крива відповідає діелектрику без втрат, пунктирна – з 

втратами 

В якості висновку варто відмітити, що з точки зору широкосмуговості 

відбиваючої решітки доцільно обирати діелектричну підкладку з більшою 

товщиною, і з малим тангенсом кута діелектричних втрат. 
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Анотація 

В даній тезі представленні результати електродинамічного моделю-

вання, елементу відбиваючої решітки  на центральній частоті Х-діапазону 

10 ГГц. Показана залежність зміни фази від зміни довжини сторони патчу, 

а також від вибраного діелектрика і його товщини. 

Анотация 

В данном тезисе представлении результаты электродинамического мо-

делирования, элемента рефлекторной антенны на центральной частоте Х-

диапазона 10 ГГц. Показана зависимость изменения фазы от изменения 

длины стороны патча, а также от выбранного диэлектрика и его толщины. 

Abstract 

This paper presents the results of electrodynamic modeling of reflectarray 

element at the center frequency of X band - 10 GHz. The dependence of the phase 

change on the change of the patch side length, as well as on the properties of 

selected dielectric and its thickness is shown. 

 



 

Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 111 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ДЛЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ДИФРАКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

ВОЛНЫ НА НЕОДНОРОДНОСТЯХ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПО 

ВЫСШИМ ТИПАМ ВОЛН 

Гнатюк М. А.1; Пелих Е. А.1; Кильчинский Д. И.1; 

Морозов В. М.2, канд. ф.-м. наук, доцент; 
1 Днепровский государственный технический университет,  

г. Каменское, Украина 
2 Днепровский национальный университет им. О. Гончара,  

г. Днепр, Украина  

В основе альтернирующего метода Шварца и метода частичных пере-

секающихся областей лежит прием разбиения всей сложной области опре-

деления поля на простые пересекающиеся области, для которых функция 

Грина известна либо может быть легко получена [1]. С помощью формул 

Грина поле в каждой частичной области можно представить в интегральной 

форме, а вся задача формулируется в виде системы интегральных представ-

лений. При составлении системы учитывается, что решение, полученное в 

одной области, используется в качестве граничных значений искомой функ-

ции для другой области.  

Рассмотрим соосное соединение трех прямоугольных волноводов с 

различными размерами поперечного сечения (рис. 1). В поперечной плоско-

сти при z→ −∞ возбуждается волна единичной амплитуды типа Н10 прямо-

угольного волновода. Стенки волноводов предполагаются идеально прово-

дящими. Решение будем отыскивать относительно вектора напряженности 

электрического поля.  

Разобьем всю область определения 

поля на три пересекающиеся области. 

Область I: бесконечный прямоугольный 

волновод (δI
x ≤ x ≤ δI

x+a1, δ
I
y≤ y ≤δI

y+b1, −∞ 

≤ z ≤ ∞). Область II: полубесконечный 

прямоугольный волновод (δII
x ≤ x ≤ 

δII
x+a2, δ

II
y ≤ y ≤δII

y+b2, l ≤ z ≤ ∞). Область 

III: полубесконечный прямоугольный 

волновод (0 ≤ x ≤ a3, 0 ≤ y ≤ b3, 0 ≤ z ≤ ∞.). 

Здесь коэффициент δ обозначает сдвиг по 

осям Ox или Oy начальных координат 

стенок соответствующих волноводов. Учитывая условия на граничных по-

верхностях областей, составим систему интегральных представлений полей 

каждой частичной области: 

 

Рисунок 1. Каскадное соединение 

прямоугольных волноводов 
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(1) 

Здесь  , ,incE x y z  — падаю-

щая волна типа H10 прямоуголь-

ного волновода единичной ампли-

туды. Sw11 и Sw12 — граничные по-

верхности, представленные стен-

ками волновода области I, продол-

женными от z=−l до z=0 и от z=0 

до бесконечности соответственно. 

SА1 и SА2 — граничные поверхно-

сти, представленные апертурами, 

образованными раскрывами вол-

новодов области I и II соответ-

ственно. Sw2 — поверхность, пред-

ставленная стенками волновода 

области II, продолженными в бес-

конечность. Векторы 

11 12 1 2 2, , , ,A An n n n n  — единичные 

векторы нормалей к соответству-

ющим поверхностям. 

Для решения полученной си-

стемы интегральных уравнений 

предлагается подход, который со-

стоит в том, что поле в каждой об-

ласти представляется в виде раз-

ложения в ряд по полной системе 

ортогональных собственных 

функций с неизвестными коэффи-

циентами разложения. Ограничи-

вая число учитываемых типов волн и пользуясь свойством ортогональности 

 

 

Рисунок 2. Частотная зависимость модуля 

 коэффициента отражения при l=λ/4 

 

Рисунок 3. Частотная зависимость модуля 

 коэффициента отражения при  l=λ/2 
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собственных функций, исходная задача сводится к системе линейных алгеб-

раических уравнений относительно неизвестных коэффициентов разложе-

ния. 

На основе рассмотренного алгоритма была решена задача для соосного 

последовательного соединения трех прямоугольных волноводов. На рис. 2 

показана зависимость модуля коэффициента отражения волны Н10 в области 

I от частоты и соотношения a1/λ. Длина промежуточного волновода l при-

нимала значения равные 0,2747а1, 0,3103а1, 0.3459а1, 0,38035а1, 0,4475а1 ко-

торые соответствуют четверти длины волны области II для значений норми-

рованных частот a1/λ= 1,0; 0,7; 0,6; 0,55 и 0,5 соответственно. Также, для 

сравнения приведена частотная зависимость модуля коэффициента отраже-

ния для случая соединения двух волноводов из [2].  

На рис. 3 показана частотная зависимость модуля коэффициента отра-

жения волны Н10 для случаев, когда длина промежуточного волновода l при-

нимала значения равные 0,5494а1, 0,6206а1, 0,6918а1, 0,7607а1 и 0,8950а1, 

что соответствует половине длины волны области II для значений нормиро-

ванных частот, аналогичных предыдущему случаю. 

Как следует из результатов численного эксперимента, выбор длины 

промежуточного волновода l равной 0,5494а1 позволяет получить значение 

модуля коэффициента отражения не более 0,01 в диапазоне частот от 11,5 

до 13 ГГц с минимумом на частоте 12,6 ГГц. 
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Анотація 
В роботі показано рішення задачі дифракції електромагнітної хвилі на каскадному 

з'єднанні трьох прямокутних хвилеводів. Отримано частотні залежності коефіцієнта від-

биття для різних поздовжніх розмірів проміжного хвилеводу. 

Ключові слова: метод Шварця, функція Гріна, інтегральні рівняння. 

Аннотация 
В работе показано решение задачи дифракции электромагнитной волны на каскад-

ном соединении трех прямоугольных волноводов. Получены частотные зависимости ко-

эффициента отражения для различных продольных размеров промежуточного волно-

вода. 

Ключевые слова: метод Шварца, функция Грина, интегральные уравнения. 

Abstract  
The electromagnetic wave diffraction problem on a cascaded connection of three rectan-

gular waveguides is considered. The frequency dependences of the reflection coefficient for 

various longitudinal sizes of the intermediate waveguide are obtained. 

Keywords: Schwarz alternating method, Green`s function, integral equations. 
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АНТЕННЫ В ВИДЕ ОТКРЫТОГО КОНЦА ПРЯМОУГОЛЬНОГО 

ЗАПРЕДЕЛЬНОГО ВОЛНОВОДА 

Каращук Н. Н., ст. преподаватель; Манойлов В. Ф., профессор ка-

федры, д.т.н.; Мартынчук П. П., ст. преподаватель; Чухов В. В., к.т.н. 

Государственный университет «Житомирская политехника»,  
г. Житомир, Украина 

В связи минитиатюризацией радиоэлектронной аппаратуры СВЧ диа-

пазона возник вопрос об уменьшении размеров излучающих устройств при 

сохранении их характеристик.  

Было предложено конструировать антенны на основе частично запол-

ненных волноводов, в частности запредельных волноводов, что позволило 

сократить размеры излучателей апертуры и всей антенны в целом [1-5]. 

Неоднородно заполненные волноводы позволяют существенно расши-

рить их возможности, значительно повысить технические характеристики 

СВЧ излучающих устройств, выполненных на их основе, а также создать 

новые функциональные узлы. Частично заполненные диэлектриком волно-

воды являются основой для создания таких устройств СВЧ как фазовраща-

тели, широкодиапазонные аттенюаторы, частотные фильтры, различные ко-

лебательные системы и т. п.[4,5]. 

Заполненный диэлектриком отрезок волновода уже не является запре-

дельным, в силу чего такие характеристики антенны как диаграмма направ-

ленности (ДН) и входное сопротивление можно рассчитать обычными ме-

тодами. Уменьшение размеров антенны можно было бы достичь заполняя 

весь волновод диэлектриком, однако настройка такой антенны, отработка 

возбуждающего перехода становится при этом крайне затруднительной, в 

то время как  система двух отрезков запредельного и обычного позволяет 

легко и быстро настроить антенну. 

В данной работе рассматривается миниатюрная антенна в виде откры-

того конца запредельного прямоугольного волновода частично заполнен-

ного диэлектриком (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Антенна в виде открытого конца прямоугольного  

запредельного волновода. 

Антенна состоит из отрезка прямоугольного волновода 1, возбуждае-

мого петлей связи 2. Волновод 1 заполнен двумя одинаковыми диэлектри-

ческими пластинами прямоугольной формы 3, прилегающими к боковым 
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стенкам волновода 1. Между петлей связи 2 и пластинами находится зазор 

длиной l .  

Режим антенны характеризуется величиной КСВН, которая определя-

ется отношением высокочастотного напряжения в максимуме к напряже-

нию в минимуме [6]. Для расчета величины КСВН антенны использована 

лемма Лоренца, с помощью которой определяются амплитуды падающей 

волны к напряжению отраженной [6], а также эффективная диэлектрическая 

проницаемость запредельного частично заполненного прямоугольного вол-

новода [7].  

На рисунках 2 и 3 приведены результаты расчетов и экспериментов ве-

личины КСВН данной антенны в сантиметровом диапазоне длин волн. 

 
Рисунок 2. Зависимость КСВН от толщины диэлектрической пластины (l=10 мм, 

а/λ=0,6, ε=10 ) ( ___  -расчетная и ----- - экспериментальная). 

Все результаты приведены для волновода сечением 7,2 х 3,4 мм. Тол-

щина прямоугольных диэлектрических пластин находилась в пределах t = 

0,5; 1,2; 1,5 мм, (а- ширина волновода, λ - длина волны в воздухе). 

Петля связи 2 являлась про-

должением отрезка коаксиальной 

линии при ее жестком креплении. 

Как видно из приведенных резуль-

татов согласование антенны опре-

деляется как расположением петли 

связи, так и электрическими пара-

метрами диэлектрика, а также раз-

мерами пластин и их нахождением 

относительно петли связи. 

ДН данной антенны соста-

вила 80° в плоскости H и 60° в 

плоскости E по мощности на 

 
Рисунок 3. Зависимость КСВН от длины диэлек-

трической пластины ( ___ - расчетная и ----- - экс-

периментальная). 
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уровне 0,5, а коэффициент усиления (КУ) равен 10 дБ. 

Расчетные и экспериментальные данные ДН и КУ практически совпа-

дают. 
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Анотація 

Представлені результати експериментального дослідження мініатюр-

них антен у вигляді відкритого кінця позамежного прямокутного хвилеводу 

частково заповненого діелектриком в сантиметровому діапазоні довжин 

хвиль. 

Ключові слова: Антени НВЧ, хвилеводи з діелектричним заповнен-

ням. 

Аннотация 

Представлены результаты експериментального исследования миниа-

тюрных антенн в виде открытого конца  запредельного прямоугольного вол-

новода частично заполненного диэлектриком в сантиметровом диапазоне 

длин волн.  

Ключевые слова: Антенны СВЧ,  волноводы с  диэлектрическим за-

полнением. 

Abstract  

The results of an experimental study of miniature antennas in the form of the 

open end of a transcendent rectangular waveguide partially filled with a dielectric 

in the centimeter wavelength range are presented. 

Keywords: microwave antennas, waveguides with dielectric filling. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ШИРОКОСМУГОВОЇ АНТЕННОЇ 

РЕШІТКИ S-, C-ДІАПАЗОНУ 

Сушко О. Ю., PhD, доцент; Ракул О. В., магістрант  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

З розвитком технологій бездротового зв’язку, таких як LTE (Long Term 

Evolution), WiMAX (the Worldwide Interoperability for Microwave Access)  та 

5G, широкосмугові антенні решітки, які мають компактний розмір і можуть 

працювати в широкому діапазоні частот, викликали значний попит через по-

тенційну можливість об’єднання декількох функцій в одній широкосмуго-

вій системі. Ці функції зазвичай досягаються за допомогою кількох окремих 

антенних решіток, що працюють в різних діапазонах частот. Отже, значне 

зменшення розміру, ваги, вартості та енергоспоживання бездротових систем 

може бути досягнуто за допомогою широкосмугових АР. Новітній клас ан-

тенних решіток, який називається сильно зв’язані (СЗ) АР, здатен відпові-

дати вимогам ультраширокосмуговості та малої товщини профілю. На сьо-

годнішній день опубліковано багато робіт на цю тему. Існує два основні 

типи СЗ АР. Один заснований на використанні електрично з’єднаних елеме-

нтів решітки, а другий заснований на ємнісному зв’язку [1] елементів. 

Стандарт 4-го покоління мобільного зв’язку вже зарекомендував себе 

як найпоширеніша нині мережева технологія для носимих пристроїв. LTE 

працює в смузі 699 МГц – 5925 МГц. Однак, основними піддіапазонами є 

699 МГц – 960 МГц, 1710 МГц – 2690 МГц та 3400 МГц – 3800 МГц. 

В даному дослідженні аналізується оптимальна товщина діелектричної 

підкладки антени, та висота її розміщення над екраном, які забезпечують 

значення S11 < −10 дБ в смузі 1.7 ГГц – 3.8 ГГц. В дослідженні використо-

вується антена типу Єрусалимський хрест, що розміщується на діелектрич-

ній підкладці Rogers RT 6010. Антена складається з двох ортогонально-зіг-

нутих плечей, котрі мають переважно ємнісний зв’язок. Сегменти у вигляді 

плечей забезпечують індуктивність; зазори між кінцями зігнутих плечей за-

безпечують ємність. Розміри антени попередньо оптимізовані для роботи в 

діапазоні 1.7 ГГц – 3.8 ГГц. Конструкція антени і значення параметрів, знай-

дених під час оптимізації, представлені на рис. 1. 

 Спочатку визначається оптимальна товщина підкладки антени без ек-

рану. Для кожної товщини діелектричної підкладки  розраховується зна-

чення параметру S11. Значення параметру S11 в залежності від товщини пі-

дкладки представлені на рис. 2. Видно, що антена з товщиною підкладки 

tsub = 0.25 мм має найширшу смугу пропускання, однак, рівень узгодження 

на частоті 2.2 ГГц є найгіршим. Антена з товщиною підкладки tsub = 0.75 

мм, навпаки, має найкраще узгодження, але в меншій смузі частот. 

Оптимальною товщиною є tsub = 0.4 мм, антена відповідає вимозі S11 < 
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–10 дБ у смузі 1.68 ГГц – 4.25 ГГц. 

 
Рисунок 1. Антена типу Єрусалимський хрест, з параметрами [мм]: L1 = 210, L2 = 190, 

L3 = 130, w = 10, tsub = 0.4, hm = 0.035, agap = 2.5, bgap = 20, cgaph = 25, cgapv = 20, d1 

= 36.7, d2 = 31.8, H = 50  

 
Рисунок 2. Значення параметру S11 для антени з різною товщиною підкладки tsub [мм] 

Наступним кроком моделювання є дослідження антени з оптимальною 

товщиною підкладки, що розташовується над екраном на відстані H. Для 

кожної відстані H розраховується параметр S11. Значення параметру S11 в 

залежності від висоти розміщення антени над екраном представлені на рис. 

3. Видно, що оптимальна висота H = 50 мм. В даному випадку забезпечу-

ється значення параметру S11 < –10 дБ в смузі частот 1.64 ГГц – 4.31 ГГц. 
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Рисунок 3. Значення параметру S11 для антени з різною висотою розміщення над реф-

лектором Н [мм] 

Отже встановлено, що для забезпечення умови S11 < –10 дБ в смузі 

1.7 ГГц – 3.8 ГГц оптимальна товщина підкладки tsub = 0.4 мм, та висота 

над рефлектором H = 50 мм. 

Перелік посилань 

1. Zhou Y. Tightly Coupled Array Antennas for Ultra-Wideband Wireless 

Systems / Y. Zhou, F. Zhu, S. Gao // IEEE Access. — 04 October 2018. — P. 

61851–61866. 

Анотація  

Представлені результати електродинамічного моделювання широкосмугового еле-

менту антенної решітки для S- та С-діапазонів частот . Встановлено, що для забезпечення 

умови S11 < −10 дБ в діапазоні частот 1.64 ГГц – 4.31 ГГц, товщина підкладки на основі 

Rogers (діелектрична проникність рівна 10.2) становить 0.4 мм, висота розміщення ан-

тени над екраном становить 50 мм.   

Ключові слова: широкосмугова антенна решітка, антена типу Єрусалимський 

хрест, LTE.  

Аннотация  

Представлены результаты электродинамического моделирования широкополос-

ного элемента антенной решетки для S- и С-диапазонов частот. Установлено, что для 

обеспечения условия S11 < –10 дБ в диапазоне частот 1.64 ГГц – 4.31 ГГц, толщина под-

ложки на основе Rogers (диэлектрическая проницаемость равна 10.2) составляет 0.4 мм, 

высота размещения антенны над экраном составляет 50 мм. 

Ключевые слова: широкополосная антенная решетка, антенна типа Иерусалимс-

кий крест, LTE. 

Abstract 

The results of electromagnetic modeling of the antenna array element for S- and C-bands 

are presented. It is shown that matching condition of S11 < −10 dB in the 1.64 GHz – 4.31 GHz 

frequency band is satisfied for the substrate (Rogers 6010, dielectric constant is 10.2) thickness 

of 0.4 mm and the distance between antenna and the ground plane of 50 mm. 

Keywords: wideband antenna array, Jerusalem Cross antenna, LTE. 
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ВПЛИВ КОРПУСУ АВТОМОБІЛЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕН 

Думанська І. Ф.; Шпилька О. О., к.т.н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Антени, що розміщуються на дахах транспортних засобів і працюють у 

режимі прийому або передачі, за частотними властивостями поділяються на 

одночастотні та багаточастотні. Одночастотні антени зазвичай працюють в 

одній мережі зв'язку, багаточастотні можуть працювати у двох або трьох 

мережах радіозв'язку, тобто випромінюють і приймають радіохвилі у декі-

лькох діапазонах частот. 

Найбільш поширеними транспортними засобами, які використовують 

мережі мобільного зв'язку, є автомобілі. Антени на таких рухомих об'єктах 

можуть розміщуватися або в середині салону автомобіля, або зовні. При 

встановлені антени в середині салону необхідно враховувати те, що корпус 

автомобіля частково екранує електромагнітні хвилі і напруженість електри-

чного поля буде меншою, ніж назовні. Крім того, при закріплені антени біля 

переднього скла автомобіля приймання хвиль із заднього півпростору погі-

ршується. І навпаки, при розміщені антени біля заднього скла погіршується 

приймання хвиль, що приходять з переднього півпростору. Можна викори-

стати дві антени: одну біля переднього (лобового) скла, іншу біля заднього 

скла. При цьому можуть виникнути глибокі інтерференційні провали (рис. 

1), внаслідок того, що сигнал надходить до антени у протифазі. Кут відра-

ховується від повздовжньої осі автомобіля. Сигнали, які приймають антени: 

передня - з напрямку при 𝜃=0°, а задня - з напрямку при 𝜃 =180°, мають 

однакову інтенсивність. А інтенсивність сигналів на вході тих самих антен 

при прийманні радіохвиль з протилежних напрямків значно менша через ек-

рануючу дію кузова. Тому пелюстки діаграми спрямованості в напрямках 𝜃 

=0° і 𝜃 =180° практично створюються однією антеною і не зазнають інтер-

ференції. 

При пересуванні автомобіля на територіях з численними спорудами, по 

міських вулицях поширення хвиль багатопроменеве, тому в діаграмі спря-

мованості салонної автомобільної двоелементної антенної системи нулі “за-

пливають”, як це показано на рис. 1 штриховою лінією, а поза межами міста 

знову з’являються глибокі провали. 

Більш вдалим є розміщення такої антени, як несиметричний вібратор 

на даху автомобіля. Вхідний опір вібратора мало змінюється при зміщенні 

антени від середини до краю даху, оскільки ближня зона, де зосереджена 

реактивна потужність, має незначній радіус і охоплює невелику частину 

даху. Але діаграма спрямованості може суттєво змінюватися. 

Якщо антена встановлена в центрі даху, то діаграма спрямованості 
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практично симетрична. При зміщенні антени із центру діаграма стає асиме-

тричною. 

 
Рисунок 1. Діаграма спрямованості антени, розташованої на автомобілі. 

Для дослідження впливу розташування антени на діаграму спрямова-

ності було використано фізичну модель у вигляді металевого листа з розмі-

рами, що дорівнювали трьом довжинам хвиль. Діаграма спрямованості не-

симетричного вібратора, установленого в центрі листа (рис.2а), в меридіо-

нальній площині буде симетричною (див. рис.2б) з максимальним випромі-

нюванням, спрямованим під кутом 𝛥𝑚𝑎𝑥 до площини горизонту. Від азиму-

тального кута залежність інтенсивності поля випромінювання не спостері-

гається. 

 
Рисунок 2. Фізична модель і ДС несиметричного вібратора. 

При зміщенні вібратора до краю металевого листа (див. рис.3а) діаг-

рами спрямованості в меридіональній площині стає несиметричною. Кут 

𝛥𝑚𝑎𝑥2 більший кута 𝛥𝑚𝑎𝑥1, а інтенсивність випромінювання у напрямку 

𝛥 = 𝛥𝑚𝑎𝑥2 менша інтенсивності випромінювання під кутом місця 𝛥𝑚𝑎𝑥1, що 

спрямоване у бік, де довжина металевого листа від антени до краю більша, 

див. рис.3б. Залежність діаграми спрямованості від азимутального кута 𝜑 
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також несиметрична, На рис.3в наведено залежність інтенсивності випромі-

нювання від кута 𝜑 при куті місця 𝛥, що дорівнює 30°.  

 
Рисунок 3. Еквівалентна схема і ДС зміщеного вібратора 

Таким чином, у роботі розглянуто характеристики антен при їх розмі-

щенні на площині кузова автомобіля та проаналізовано зміну характеристик 

для різних можливих розміщень антен. Установлено, що для забезпечення 

симетричності діаграми направленості найбільш придатним є розміщення 

вібратора в центрі даху автомобіля. 
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Анотація 

Проаналізовано вплив корпуса автомобіля на характеристики антен. Проведено мо-

делювання діаграми спрямованості несиметричного вібратора в середовищі CST Studio 

для випадків коли вібратор знаходився у центрі площини та коли він був зміщений під 

один із країв. 

Ключові слова: антена, діаграма спрямованості, несиметричний вібратор. 

Аннотация 

Проанализировано влияние корпуса автомобиля на характеристики антенны. Про-

ведено моделирование диаграммы направленности несимметричного вибратора в среде 

CST Studio для случаев, когда вибратор находится в центре плоскости и когда он был 

смещен к одному из краев. 

Ключевые слова: антенна, диаграмма направленности, несимметричный вибра-

тор. 

Abstract  

The influence of the car body on the characteristics of the antenna is analyzed. The direc-

tional diagram of an asymmetric vibrator was simulated in CST Studio for cases when the vi-

brator is in the center of the plane and when it was shifted to one of the edges. 

Keywords: antenna, radiation pattern, unbalanced vibrator. 
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МОДИФІКОВАНА АНТИПОДАЛЬНА АНТЕНА ВІВАЛЬДІ 

Хоменко Б. В., магістрант; Сушко О. Ю., PhD, доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Антени та антенні решітки є одним з найважливіших функціональних 

блоків різних радіотехнічних систем. Сьогодні потреба в таких антенах стає 

все більш очевидною (наприклад, в бездротових інформаційних мережах, в 

радіо- і відеолокаціі і т.д.). У зв'язку з цим, значний інтерес представляє 

конструювання широкосмугових антен, невеликих за розміром і які є недо-

рогими. Сучасні антенні системи працюють в різних стандартах передачі ін-

формації (WiMAX, EDGE, WCDMA, UMTS, LTE), для кожного з яких виді-

лені певні канали зв'язку. Сучасні системи передачі даних повинні забезпе-

чувати не тільки багатоканальність, а й відповідати необхідним показникам 

характеристик випромінювання, швидкодії, надійності, вартості [1]. Зазна-

ченими властивостями володіють антенні решітки, що складаються з випро-

мінюючих щілинних елементів типу антен Вівальді. Даний тип антен має 

необхідну ширину смуги пропускання і рівень підсилення сигналу. Вигото-

влення випромінювача Вівальді є технологічним, що позитивним чином по-

значається на вартості антеною решітки.  

Крім топології антени з використанням класичної щілинної лінії, існує 

антиподальна топологія, створена для того, щоб зменшити втрати при підк-

люченні антени до симетричних ліній передачі. В даному випадку викорис-

товується перехід від мікросмужкової лінії до паралельної смужкової лінії, 

яка розширюється. Така конструкція дозволяє не робити узгоджувальний 

отвір, що використовується в класичній антені Вівальді.  

В даному дослідженні проводиться модифікація антиподальної антени 

Вівальді, шляхом зміни форми антени. Експериментально встановлено, що 

довжина переходу повинна бути 3 ... 5λ, щоб уникнути різкої неоднорідності 

між лінією живлення і антеною [2]. 

Для проектування цієї антени встановлено обмеження щодо типу про-

відника та матеріалу підкладки, що використовуються з метою мінімізації 

виробничих витрат. Було вибрано FR4 як діелектричну підкладку з мідною 

металізацією. Метою є отримання частотного перекриття 1:30 при S11 < −10 

дБ. 

Геометрія антиподальної антени Вівальді зображена на рис.1а. 
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При комп’ютерному моделюванні 

антиподальної антени Вівальді для ви-

значення форми і розмірів антени врахо-

вані такі фактори: 

 спрямованість антени залежить 

від її довжини; 

 ширша апертура збільшує спрямо-

ваність (зазвичай її залишають мініма-

льно необхідної для того щоб не спосте-

рігалось спотворення ДС на вищих час-

тотах); 

 в широкому діапазоні частот на 

ширину променя частота впливає незна-

чно; 

 нижня робоча частота суттєво за-

лежить від крутизни експоненти: чим 

менше цей показник, тим нижче мініма-

льна частота. 

Із рис. 3 видно, що не забезпе-

чується значення параметру S11 < –

10 дБ в смузі частот 1 ГГц – 30 ГГц. 

Тому було модифіковано антену 

шляхом заокруглення країв пелюс-

ток для розширення робочої смуги 

частот. За допомогою внесеної мо-

дифікації вдалося досягти розши-

рення смуги узгодження до 1 ГГц 

(Рис. 3).  

 
Рисунок 1. а — конструкція антипо-

дальної антени Вівальді;  б — три-

вимірна діаграма спрямованості ан-

тени, розрахована в CST Microwave 

Studio на частоті 10 ГГц. 

 
Рисунок 2.  Модифікована антиподальна 

антена Вівальді 

 
Рисунок 3.  Значення параметру S11 для двох антен 

а) 

б) 
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Слід відзначити високий рівень підсилення сигналу в широкій смузі ча-

стот, що дозволяє використовувати дану антенну в різних стандартах зв'я-

зку. В подальшій роботі в даному напрямку буде оптимізовано радіус заок-

руглення пелюсток антени з точки зору максимізації осьового підсилення 

при збереженні широкої смуги узгодження антени. 
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Анотація  

В даній роботі приведені результати дослідження залежності парамет-

рів антиподальної антени Вівальді, від геометричної форми пелюсток ан-

тени. Моделювання антиподальної антени Вівальді проведено в програмі 

CST Microvawe Studio за допомогою методу FDTD. Досягнуто розширення 

смуги узгодження до 1 ГГц за допомогою внесених  модифікацій. 

Ключові слова: антиподальна антена Вівальді, ультраширока смуга 

частот.  

Аннотация  

В данной работе приведены результаты исследования зависимости па-

раметров антиподальнои антенны Вивальди, от геометрической формы ле-

пестков антенны. Моделирование антиподальнои антенны Вивальди прове-

дения в программе CST Microvawe Studio с помощью метода FDTD. Достиг-

нуто расширение полосы частот до 1ГГц с помощью внесенных модифика-

ций. 

Ключевые слова: антиподальная антенна Вивальди, ультраширокая 

полоса частот. 

Abstract 

The results of the investigation of the parameter dependence of the Vivaldi 

antipodal antenna on the shape of the petals of the antenna are demonstrated in 

this study. The modeling of the Vivaldi antipodal antenna is performed in CST 

Microvawe Studio program using FDTD method. The improvement in bandwidth 

of the antenna from 1GHz is achieved with the help of suggested modifications. 

Keywords: antipodal Vivaldi antenna, UWB. 
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УЛЬТРАШИРОКОСМУГОВА КОМБІНОВАНА СПІРАЛЬНА 

АНТЕНА 

Хомрач О. Г., студент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Вимоги до антени 

Комбінована спіральна антена проектується як складова частина антен-

ної системи для ультраширокосмугового пеленгатора. Такі пеленгатори по-

винні використовуватись на рухомих об’єктах (літаках, безпілотних літаль-

них апаратах), тому вона повинна відповідати таким вимогам: 

— можливість розміщення антени поряд із антенами УВЧ та НВЧ діа-

пазонів; 

—колова поляризація випромінених антеною електромагнітних хвиль; 

—широкий діапазон частот (в даній роботі розглядається антена з пе-

рекриттям 10:1); 

—мінімальні маса та габарити. 

Найбільш відповідною до даних вимог є тип конструкції — спіральна 

антена. 

Конструкція антени 

При використанні планарної спіралі, 

що працює на частоті 1.5 ГГц, її окруж-

ність повинна бути приблизно відповід-

ною довжині хвилі на даній частоті. Тому 

було прийнято рішення застосувати комбі-

нований варіант антени, а саме викорис-

тати два види спіралі: конічну та плоску 

Архімедову спіраль. Конічна спіраль ан-

тени формує діаграми спрямованості в об-

ласті нижніх частот, в той час коли плоска 

спіраль працює в області верхніх частот. 

Рівняння плоскої Архімедової спіралі 

в параметричній формі [1]: 

( ) cosx t a t t   ; ( ) siny t a t t   ; ( ) 0z t  , 

де a — коефіцієнт розширення спіралі в горизонтальній площині, t — змін-

ний параметр, що характеризує довжину спіралі. 

Рівняння конічної спіралі в параметричній формі [1]: 

( ) cosx t a t t   ; ( ) siny t a t t   ; ( )z t b t  , де a — коефіцієнт розширення 

спіралі в горизонтальній  площині, t — параметр, що характеризує довжину 

спіралі, b — коефіцієнт розширення спіралі у вертикальній площині. 

 

 
Рисунок 1. Ультраширокосмугова 

комбінована спіральна антена 
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У результаті використання 

двох видів спіралей вдалося мі-

німізувати розміри антени. 

Планарна спіраль розміщена на 

підкладці Duroid 5880 товщи-

ною 0.508 мм. та діаметром 40 

мм., що закріплена на діелект-

ричному конусі зрізаної форми  

(діелектрична проникність ма-

теріалу ε=3.5). На даному ко-

нусі,  діаметром (нижній діа-

метр)  54 мм., виготовлена коні-

чна спіраль. Відповідні витки обох спіралей контактно з’єднуються. Для фо-

рмування однонаправленої діаграми і зменшення рівня задніх пелюсток ан-

тена має екран особливої форми, зображеного на рис. 2. В антені не викори-

стовується поглинаючий матеріал, оскільки при цьому втрачається 3 дБ пі-

дсилення. 

Результати комп’ютерного моделювання 

В результаті чисельних  

комп’ютерних досліджень та мо-

делювань були отримані наступні 

характеристики: графік залежно-

сті коефіцієнта підсилення від ча-

стоти  (рис. 3), графік залежності 

коефіцієнта  стоячої хвилі за на-

пругою від частоти  (рис. 4)та діа-

грами спрямованості антени (рис. 

5). 

Згідно цих даних можна зро-

бити висновок, що антена працює 

в діапазоні частот від 1.5 ГГц. до 

20 ГГц., але при цьому має нестабільний рівень коефіцієнта підсилення у 

всьому діапазоні частот та нестабільний рівень коефіцієнта стоячої хвилі за 

напругою на нижніх частотах. 

 

 
Рисунок 2. Ультраширокосмугова комбінована 

спіральна антена в розрізі 

 
Рисунок 3. Графік залежності коефіцієнта 

підсилення від частоти 
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Рисунок 5. Діаграми спрямованості антени на частотах 1.5, 10 та 20 ГГц 
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Анотація 

Представлено ультраширокосмугову спіральну антену. Розглянуто 

особливості конструкції, вимоги та характеристики антени. 
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Аннотация 

Представлено ультраширокополосную спиральную антену. Рассмот-

рено особенности конструкции, требования и характеристики антенны. 

Ключевые слова: ультраширокополосная антена, плоская спираль, ко-

ническая спираль. 

Abstract  

An ultra-wideband spiral antenna is presented. Design features, requirements 

and characteristics of the antenna are considered. 

Keywords: ultra-wideband antenna, planar spiral, conical spiral. 

 
Рисунок 4. Графік залежність коефіцієнта стоячої хвилі за напругою від частоти 

https://www.wikipedia.org/
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АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК КЛАСИЧНОЇ ТА МОДИФІКОВАНОЇ 

АНТЕН ВІВАЛЬДІ ДІАПАЗОНУ ЧАСТОТ 1–10 ГГЦ 

Шульга К. Г., магістрант; Сушко О. Ю., PhD, доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Антена Вівальді належить до ультраширокосмугових антен із вісеспря-

мованим типом випромінювання. Особливістю такого виду антен є компак-

тні розміри, невисокі складність та вартість виготовлення, підсилення до 

15–20 дБ. Завдяки своїм властивостям антена Вівальді широко використо-

вується в ультраширокосмугових системах зв’язку, радіолокації, дистанцій-

ному зондуванні. 

Антена Вівальді – це один з різновидів конічних щілинних антен, пра-

цюючих за принципом антен з біжучою хвилею, який має експоненціальний 

конічний профіль, що забезпечує широку смугу пропускання і вісеспрямо-

вану ДС. 

Традиційна антена Вівальді (рис.1а) складається із двох частин: смуж-

кового живлення та випромінювача (щілина, що розширюється за певним 

законом, в основному експоненціальним). Одним із недоліком антени явля-

ється її відносно низька спрямованість на низьких частотах. Часто задові-

льне узгодження антени та ефективне випромінювання досягається за допо-

могою збільшення розмірів апертури. Водночас, ще одним вирішенням про-

блеми  є введення вирізів різних довжин [1]. Використовуючи гофрований 

профіль на сторонах експоненціального розширення можна отримати кращі  

характеристики узгодження та випромінювання (з більшим підсиленням та 

ширшою смугою пропускання), порівняно зі стандартними конструкціями 

антени Вівальді [2]. 

 Гофри представляють собою 

прямокутні вирізи різної довжини 

(рис.1б). Конструктивними парамет-

рами гофри є відстань між вирізами, 

ширина вирізів та їх довжина. Ши-

рина вирізів і відстань між прямоку-

тними вирізами гофри здебільшого 

залишаються однаковими. Довжина 

вирізів поступово зменшується до 

розкриву. Гофри на краях розкриву 

виконують роль резистивного наван-

таження. Ці гофри корисні для зосе-

редження хвилі у напрямку вирізу та 

вносять свій вклад у вісеспрямова-

ність ДС. 

 

 
Рисунок 1. Конструкції антени Віва-

льді: а) класична; б) модифікована 
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Усі розрахунки проводилися в програмному середовищі CST 

Microvawe Studio за допомогою методу скінченних різниць в часовій області 

(FDTD). 

Із графіка для коефіцієнта відбиття (рис.2) видно, що для модифікова-

ної антени умова S11< ‒10 дБ виконується в діапазоні частот 2–10 ГГц, в той 

час, як для звичайної антени Вівальді ця умова виконується з частоти 2.5 

ГГц. 

 
Рисунок 2.  Графік параметру S11 

 

Відповідно до рису-

нка 3 можна побачити, що 

при модифікації антени 

Вівальді гофрами рівень 

бокового і заднього ви-

промінювання зменшу-

ється, а випромінювання в 

напрямку осі підсилю-

ється.  

Із рисунка 4 видно, 

що діаграми спрямовано-

сті починають роздвоюва-

тись із 3 ГГц для стандар-

тної конфігурації антени 

та із частоти 4–5 ГГц для 

модифікованої. Підси-

лення модифікованої ан-

тени Вівальді вище на ча-

стоті 1 ГГц та є більш рів-

номірним, порівнюючи з 

класичною геометрією. 

 
 

Рисунок 3. Діаграми спрямованості: а) антена Віва-

льді на частоті 1 ГГц; б) антена Вівальді на частоті 

10 ГГц; в) антена Вівальді з вирізами на частоті 1 

ГГц; г) антена Вівальді з вирізами на частоті 10 ГГц 

б) в) 

г) 

а) б) 

в) г) 
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Отже, модифікація антени 

Вівальді вирізами різної дов-

жини сприяє покращенню хара-

ктеристик (збільшує спрямова-

ність та смугу пропускання) без 

збільшення фізичного розміру 

самої антени. В подальшій ро-

боті буде проведено додаткову 

оптимізацію геометричних роз-

мірів щілин, зокрема для підви-

щення підсилення в осьовому 

напрямку. Також буде розгля-

нуто можливість введення імпедансної поверхні/вирізів на випромінюючій 

щілині антени. 
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Анотація 

Представлені результати порівняння характеристик традиційної антени 

Вівальді та модифікованої прямокутними вирізами на сторонах 

експоненціального розширення, що призводить до покращення 

спрямованості та характеристик узгодження антени. 

Ключові слова: антена Вівальді, ультраширокосмугова антена. 

Аннотация 

Представлены результаты сравнения характеристик традиционной 

антенны Вивальди и модифицированной прямоугольными вырезами по 

сторонам экспоненциального расширения, что приводит к улучшению 

направленности и согласования антенны. 

Ключевые слова: антенна Вивальди, ультраширокополосная антенна. 

Abstract  

The comparison of classical Vivaldi antenna and the one modified with 

slots/cuts is provided. Suggested modification of antenna improves both matching 

and directivity of the antenna. 

Keywords: Vivaldi antenna, ultrawideband antenna. 

 
Рисунок 4. Максимальне підсилення в  

залежності від частоти 
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ПАРАМЕТРИ ЧИСТОТИ КОЛОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ 

Пільтяй Степан Іванович, к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Вступ 
Антени з коловою поляризацією широко застосовуються в супутнико-

вих телекомунікаційних системах, телевізійних системах, системах мобіль-

ного зв’язку, системах радіочастотної ідентифікації, бездротових мережах 

передачі даних, супутникових системах навігації, радіолокаційних систе-

мах. Широке використання антен із коловою поляризацією пояснюється 

притаманними їй перевагами порівняно з іншими видами поляризації. 

Поляризація електромагнітної хвилі (ЕМХ) впливає на процес її поши-

рення у просторі [1, 2]. Застосування колової поляризації дозволяє змен-

шити вплив завмирань сигналу та його деструктивної інтерференції внаслі-

док багатопроменевого поширення. Відбитий від поверхні землі або від ін-

ших об’єктів сигнал змінює свою колову поляризацію на ортогональну (на-

приклад, праву колову поляризацію на ліву). Приймальна антена, яка нала-

штована для прийому основної поляризації (наприклад, правої колової) буде 

відбивати сигнал ортогональної колової поляризації (лівої колової), який є 

відбитим від поверхні землі або певного об’єкта. Таким чином, вплив відби-

тих непарну кількість разів сигналів, які надходять до приймальної антени, 

буде нехтовно малим. Відповідно, використання колової поляризації покра-

щує характеристики радіотехнічних систем, що функціонують в умовах ба-

гатопроменевого поширення електромагнітних хвиль. 

Іншою перевагою використання колової поляризації є її стійкість до 

впливу повороту площини поляризації лінійно поляризованих хвиль внаслі-

док ефекту Фарадея в іоносфері [1–3], або при проходженні ділянок атмос-

фери з великою кількістю води, особливо під час дощу [4]. Ефект Фарадея 

може спричиняти значні втрати сигналу, якщо він передається за допомогою 

ЕМХ із лінійною поляризацією. У іоносфері ЕМХ із цим типом поляризації 

зазнають випадкових поворотів площини поляризації, спричинених зміною 

умов у іоносфері. Кут повороту залежить від товщини та температури іоно-

сфери, а також від частоти ЕМХ [3]. Він є більшим для нижчих частот. Уна-

слідок цього приймальна антена радіотехнічної системи повинна відслідко-

вувати кут нахилу площини поляризації вхідної ЕМХ. Оскільки при поши-

ренні через іоносферу ЕМХ із коловою поляризацією повороту зазнає кожна 

з двох ортогональних лінійно поляризованих складових, то загалом після 

проходження іоносфери колова поляризація зберігається. Через це колову 

поляризацію широко використовують у тих радіотехнічних системах, де 

ЕМХ, які передають сигнал, повинні поширюватись через іоносферу, напри-
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клад, у супутниковій телеметрії, для зв’язку з космічними зондами та баліс-

тичними ракетами. 

Використання антен із коловою поляризацією підвищує ефективність 

радіолокаційних систем [4]. Достатньо складно створити поглинаючі мате-

ріали, які б не відбивали ЕМХ із коловою поляризацією. Відомо, що для ра-

дара із антеною, яка працює на лінійній поляризації, лінійні або близькі до 

них цілі при повороті у поперечній площині створюють синусоїдальну від 

кута повороту залежність прийнятого сигналу. В околах нулів цієї залежно-

сті радар не виявлятиме цілей. Цього недоліку позбавлені радари із коловою 

поляризацією, оскільки обертання вектора напруженості електричного поля 

у просторі дозволяє фіксувати лінійні цілі незалежно від їх орієнтації. До 

того ж, радари із коловою поляризацією є ефективнішими при радіолокації 

цілей в умовах дощу, оскільки завади, що створюються внаслідок відбиття 

ЕМХ із коловою поляризацією від крапель води, є меншими, ніж ті що ви-

никають при відбитті ЕМХ лінійної поляризації [4]. 

Ще однією перевагою застосування колової поляризації є відсутність 

необхідності чіткої орієнтації за кутом між передавальною та приймальною 

антенами для встановлення зв’язку [1–5]. Це відрізняє колову поляризацію 

від лінійної, при використанні якої з’являються втрати сигналу внаслідок 

неузгодження орієнтації площин поляризації передавальної та приймальної 

антен. Ця перевага колової поляризації є важливою для мобільних супутни-

кових телекомунікаційних систем, у яких складно забезпечити фіксовану 

орієнтацію однієї антени відносно іншої, та для зв’язку зі супутниками, що 

обертаються навколо напрямку радіолінії. При застосуванні колової поля-

ризації рівень прийнятого сигналу є постійним, незалежно від орієнтації ан-

тени. Усі зазначені вище переваги пояснюють, чому антени із коловою по-

ляризацією широко застосовуються в радіотехнічних системах різноманіт-

ного призначення. 

Чистоту колової поляризації характеризують кількома параметрами: 

диференційним фазовим зсувом між ортогональними лінійно поляризова-

ними складовими, що формують ЕМХ колової поляризації, коефіцієнтом 

еліптичності та кросполяризаційною розв’язкою. У представленій роботі 

отримано формули зв’язку вказаних параметрів між собою та наведено таб-

лиці, в яких за одним із параметрів можна визначити інші. 

Складові колових поляризацій у ортогональному лінійному базисі 

та диференційний фазовий зсув між ними 

ЕМХ чистої колової поляризації можна представити за допомогою 

суми ортогональних у просторі ЕМХ із лінійними поляризаціями, амплітуди 

яких точно рівні між собою, а диференційний фазовий зсув між ними стано-

вить 90°. Внаслідок цього перпендикулярні у просторі складові є ортогона-

льними у часі. 

Для хвилі правої колової поляризації, яка поширюється вздовж осі z, 

складова електричного поля вздовж осі y відстає за фазою від складової, 



 

Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка 

Міжнародна науково-технічна конференція 

134 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

спрямованої по осі x на 90° [1, 6]. Комплексна амплітуда ЕМХ правої коло-

вої поляризації може бути записана таким чином [1, 6]: 

 90

R 0 0( ) ( )i

x y x yE E e e e E e i e        ,  (1) 

де 
0E  — амплітуда електричного поля, яка враховує його початкову фазу, 

i — уявна одиниця, xe , 
ye  — орти декартової системи координат. 

Для хвилі лівої колової поляризації, яка поширюється вздовж осі z, 

складова електричного поля, що спрямована вздовж осі y, випереджає за фа-

зою складову по осі x на 90° [1, 6]. Комплексна амплітуда ЕМХ лівої колової 

поляризації може бути представлена у такій формі [1, 6]: 

 90

L 0 0( ) ( )i

x y x yE E e e e E e i e       .  (2) 

Із метою формування ЕМХ колових поляризацій використовують по-

ляризатори [4, 7]. Вони вносять близький до 90° диференційний фазовий 

зсув між ЕМХ ортогональних лінійних поляризацій, які проходять через по-

ляризатор, і передають їх на спільний вихідний хвилевід, практично не по-

рушуючи рівність амплітуд перпендикулярних складових. Нехай δ° позна-

чає максимальне відхилення фазового зсуву від 90°. При цьому δ° << 90°. 

Фазовий зсув між ортогональними складовими можна записати як Δφ = 

90°±δ°. Тоді комплексну амплітуду ЕМХ із близькою до колової поляриза-

цією запишемо наступним чином: 

 
0 0( ) ( )i i

x y x yE E e e e E e i e e          .  (3) 

Порівнявши (3) із (1) і (2), бачимо, що у формулі (3) знак “−” між дода-

нками відповідає поляризації, близькій до правої колової, а знак “+” — по-

ляризації, близькій до лівої колової. Для кожної з них у показнику експоне-

нти може бути як “+”, так і “−”. 

Коефіцієнт еліптичності та кросполяризаційна розв’язка 
Якщо поляризація ЕМХ є близькою до колової, то у площині, перпен-

дикулярній напрямку поширення хвилі, зі зміною часу кінець вектора на-

пруженості електричного поля буде описувати еліпс, який незначно відріз-

няється від кола. Для характеристики форми цього еліпса використовують 

коефіцієнт еліптичності. За визначенням коефіцієнт еліптичності — це від-

ношення великої осі поляризаційного еліпса a до його малої осі b [1–5]: AR 

= a/b. Очевидно, що для ЕМХ чистої колової поляризації коефіцієнт еліпти-

чності дорівнює одиниці. Часто коефіцієнт еліптичності виражають у деци-

белах: 

 1020log /AR a b .   (4) 

Коефіцієнт еліптичності ЕМХ чистої колової поляризації дорівнює 

0 дБ. 

Визначимо коефіцієнт еліптичності для ЕМХ, комплексна амплітуда 

якої задана формулою (3). 
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.    (5) 

У формулі (5) із ЕМХ, в якій перпендикулярні лінійно поляризовані 

складові мають фазовий зсув Δφ = 90°±δ°, у явній формі виділено складові 

ортогональних чистих колових поляризацій. Як бачимо, при δ° = 0 резуль-

туюча ЕМХ буде мати чисту колову поляризацію. В іншому випадку отри-

маємо еліптичну поляризацію, при якій в одні моменти часу складові елек-

тричного поля із ортогональними коловими поляризаціями додаються, а в 

інші — віднімаються. Тому із (4), (5) коефіцієнт еліптичності в децибелах 

можна виразити таким чином: 

  )2/tg(1

)2/tg(1
log20 10




AR

.  (6) 

Кросполяризаційна розв’язка — це відношення амплітуди електрич-

ного поля необхідної поляризації до амплітуди електричного поля небажа-

ної поляризації [4]. Із формули (5) видно, що для ЕМХ, в якій перпендику-

лярні лінійно поляризовані складові мають фазовий зсув Δφ = 90°±δ°, це ві-

дношення дорівнює )2/tg(  . Тоді кросполяризаційна розв’язка в децибе-

лах: 

 
)2/tg(log20 10 XPD

.   (7) 

Зв’язок параметрів чистоти колової поляризації 
Отримані вище формули (6), (7) пов’язують між собою диференційний 

фазовий зсув Δφ=90°±δ°, коефіцієнт еліптичності та кросполяризаційну 

розв’язку. На основі формул (6), (7) проведено розрахунки вказаних вели-

чин і їх результати представлено у таблиці. 

Параметри чистоти колової поляризації 
Δφ AR, дБ XPD, дБ  Δφ AR, дБ XPD, дБ 

90° 0 ∞  90° ± 3°40' 0,556 29,9 

90° ± 0°20' 0,051 50,7  90° ± 4°00' 0,607 29,1 

90° ± 0°40' 0,101 44,7  90° ± 4°20' 0,658 28,4 

90° ± 1°00' 0,152 41,2  90° ± 4°40' 0,708 27,8 

90° ± 1°20' 0,202 38,7  90° ± 5°00' 0,759 27,2 

90° ± 1°40' 0,253 36,7  90° ± 5°20' 0,810 26,6 

90° ± 2°00' 0,303 35,2  90° ± 5°40' 0,860 26,1 

90° ± 2°20' 0,354 33,8  90° ± 6°00' 0,911 25,6 

90° ± 2°40' 0,404 32,7  90° ± 6°20' 0,962 25,1 

90° ± 3°00' 0,455 31,6  90° ± 6°40' 1,013 24,7 

90° ± 3°20' 0,506 30,7  90° ± 7°00' 1,064 24,3 
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Висновки 

У роботі знайдено формули зв’язку диференційного фазового зсуву 

між ортогональними лінійно поляризованими складовими, що формують 

ЕМХ колової поляризації, із коефіцієнтом еліптичності та кросполяризацій-

ною розв’язкою. Проведено розрахунки цих параметрів. Отримані резуль-

тати можуть бути використані для визначення коефіцієнта еліптичності та 

кросполяризаційної розв’язки за диференційним фазовим зсувом, який вно-

сить поляризатор, або для знаходження коефіцієнта еліптичності поля ви-

промінювання антени за кросполяризаційною розв’язкою чи навпаки. 
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Анотація 

Знайдено формули зв’язку диференційного фазового зсуву між ортогональними лі-

нійно поляризованими складовими, що формують електромагнітну хвилю колової поля-

ризації, із коефіцієнтом еліптичності та кросполяризаційною розв’язкою. Проведено ро-

зрахунки цих параметрів чистоти колової поляризації. 

Ключові слова: колова поляризація, диференційний фазовий зсув, коефіцієнт елі-

птичності, кросполяризаційна розв’язка. 

Аннотация 

Найдены формулы связи дифференциального фазового сдвига между ортогональ-

ными линейно поляризованными составляющими, которые формируют электромагнит-

ную волну круговой поляризации, с коэффициентом эллиптичности и кроссполяри-

зационной развязкой. Проведено расчеты этих параметров чистоты круговой поляри-

зации. 

Ключевые слова: круговая поляризация, дифференциальный фазовый сдвиг, 

коэффициент эллиптичности, кроссполяризационная развязка. 

Abstract 

The formulas of connection of the differential phase shift between orthogonal linearly-

polarized components, which form electromagnetic wave with circular polarization, with the 

axial ratio and with the cross-polarization discrimination have been obtained. The calculations 

of the parameters of circular polarization purity have been performed. 

Keywords: circular polarization, differential phase shift, axial ratio, cross-polarization 

discrimination. 
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Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, навігація. 

 

Принципи побудови, аналіз та синтез радіотехнічних 

пристроїв, систем, програмно-апаратних комплексів; ви-

користання радіотехнічних пристроїв та систем для роз-

в'язання задач зв'язку, управління, виявлення та ідентифі-

кації об'єктів тощо. 

 

Керівник секції: к.т.н., доц. Чмельов В. О. 

Секретар секції: Кожухар П. В. 
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МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛІВ ВИХРОСТРУМОВОГО 

АНАЛІЗАТОРА МЕТАЛІВ 

Абрамович А. О., Піддубний В. О., к. т. н., доц.  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Ідентифікації металевих об’єктів та визначення їх хімічного складу без 

фізичного пошкодження самого об’єкту є актуальною задачею. Вона може 

бути вирішена різними методами [1], наприклад опто-емісійними, рентгено-

флоурисцентними, хімічними. Одним з перспективних напрямків є викори-

стання вихрострумових методів ідентифікації дозволяють створити радіоте-

хнічну систему (РС), що має можливість ідентифікувати метал, з якого ви-

готовлений об’єкт контролю (ОК) [2], наприклад відрізнити мідь від срібла 

або сталь від нікелю. Нами розроблений лабораторний макет такого при-

строю. В вхідному каскаді  використовується фазовий детектор, за формою 

вихідного сигналу якого можна ідентифікувати склад ОК. 

Процесам формування сигналу вихрострумового пристрою (ВСП), 

присвячено ряд робіт. Було запропоновано ряд моделей, які пояснюють ви-

никнення сигналу ВСП. Це модель Клаудіо Брушіні, яка описана в його до-

кторській дисертації [3] та модель, що розглядається в теорії неруйнівного 

контролю [4]. Однак ні одна із них в повній мірі не пояснюють причини ви-

никнення та форму сигналу на виході фазового детектора (ФД). В даній ро-

боті розглянуті особливості виникнення сигналу та пропонується модель, 

яка дозволяє описати сигнали на виході ФД. 

Розглянемо процеси, що відбуваються при скануванні ОК антенною си-

стемою РС, та перетворення, які відбуваються в вхідних каскадах вихрос-

трумового аналізатору металів. При відсутності ОК в зоні дії антенної сис-

теми на приймальну антену від передавальної наводиться лише сигнал час-

тотою ω. Амплітуда наведеного сигналу постійна і залежить лише від взає-

мної індуктивності між антенами. Миттєве значення напруги у приймальній 

антені  0 cos ωe eU U t   , де 0eU  — амплітуда сигналу, що наводиться в ан-

тені при відсутності ОК в зоні дії антенної системи.  

Якщо металевий ОК рухається паралельно антенній системі та перети-

нає її вздовж осі, що проходить через центр системи, то сигнал на виході 

приймальної антени змінює відносно сигналу випромінюваного передаваль-

ною антеною фазу та амплітуду, тобто відбувається амплітудна та фазова 

модуляції сигналу. Будемо вважати, що в першому наближенні закон зміни 

фази та амплітуди лінійний і є функцією часу. Інформативною ознакою є 

зміна фази. Зміна амплітуди сигналу внаслідок руху ОК — це процес дода-

ткової амплітудної модуляції сигналу, що визначається лінійною швидкістю 

переміщення ОК між витками приймальної та передавальної антен.  

Миттєве значення сигналу в приймальної антені може бути записано 

як: 
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   0 cos cos ω φe e

V
U U t t t

L

 
      

 
, 

де   почφ φ Δφt t   , почφ  — початкове значення зсуву фази, Δφ  — крок 

зміни початкової фази, V — лінійна швидкість руху ОК вздовж витків ан-

тени, L — відстань між приймальною та передавальною антенами. Значення 

 φ t  змінюється у діапазоні від почφ  до maxφ , де maxφ  — максимальне зна-

чення зсуву початкової фази. 

Сигнал eU  подається на один із входів синхронного фазового детек-

тора [5]. Першим етапом при моделюванні було визначення початкового 

зсуву фази почφ  та його максимального значення maxφ . Вони були експери-

ментально виміряні для деяких матеріалів за допомогою лабораторного ма-

кету РС. Значення зсуву фази в сигналі на вході синхронного детектора від-

носно опорного сигналу, яким є сигнал в передавальній антені складають: 

для міді — 0°...−120°, для титану — 0°…72°. Далі за допомогою пакету при-

кладних програм Матлаб був змодельований сигнал на виході фазового де-

тектора. На рис.1 представлені теоретично розраховані (штрихова лінія) та 

експериментально отримані (суцільна лінія) сигнали для ОК виготовлених 

із цих матеріалів. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1. Сигнали на виході ФД, отримані теоретично (штрихова лінія)  

та експериментально (суцільна лінія) для ОК із а) міді та б) титану. 
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Подальша обробка сигналу проводилася методами запропонованими 

в [2], що дозволяють ідентифікувати метал, з якого виготовлено об’єкт кон-

тролю. 

Таким чином, запропонована математична модель дозволяє отримати 

сигнали на виході фазового детектора вихрострумової радіотехнічної сис-

теми близькі за формою до експериментально знятих для зразків, виготов-

лених з тих же матеріалів, що розглядалися при моделюванні. 
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Анотація 

Наводяться результати моделювання сигналу на виході фазового детектора вихро-

струмового пристрою для ідентифікації металів. Порівнюються результати моделювання 

сигналу з експериментально отриманими сигналами.   

Ключові слова: вихрострумовий перетворювач, радіотехнічні системи виявлення 

та вимірювання, математичне моделювання. 

Аннотация 

Приводятся результаты моделирования сигнала на выходе фазового детектора вих-

ретокового устройства идентификации металлов. Сравниваются результаты моделиро-

вания сигнала с экспериментально полученными сигналами. 

Ключевые слова: вихретоковый преобразователь, радиотехнические системы об-

наружения и измерения, математическое моделирование. 

Abstract  

The results of the modeling of the signal at the output of the phase detector eddy current 

device for identification of metals are presented. The results of signal simulation are compared 

with the experimentally obtained signals. 

Keywords: eddy current converter, radio engineering detection and measurement sys-

tems, mathematical modeling. 
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СПОСОБИ ПРИХОВАНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТ ВІД 

РАДІОМОНІТОРИНГУ 

Бердник Ю. В., Шпилька О. О., к. т. н 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Система прихованого зв’язку — це система, роботу якої важко виявити 

методами радіомоніторингу. Одним із варіантів побудови такої системи 

зв’язку, є використання широкосмугових сигналів, детектування яких мож-

ливе навіть у випадку коли, рівень електромагнітного випромінювання ра-

діотехнічної системи нижче рівня шуму. Цього можна досягти за допомо-

гою широкосмугових сигналів, використовуючи хаотичні радіоімпульси, лі-

нійно-частотну модуляцію або пряме розширення спектру. Суть такого під-

ходу зводиться до рівномірного розподілу енергії сигналу по спектру і його 

ширина може сягати 500 МГц. Але системи побудовані за таким підходом, 

теоретично можуть бути запеленговані більш чутливими системами радіо-

пеленгу або набором статистику ефіру і дослідженням місцевої електрома-

гнітного становища.  

Другий спосіб створити систему прихованого зв’язку — заховати сиг-

нал серед стандартних радіотехнічних систем. Наприклад для GSM, уже іс-

нують такі технології як NB-IoT, EC-GSM-IoT і eMTC. Стандарт eMTC 

(enhanced Machine-Type Communication) розгортається на основі мобільних 

мереж LTE, а EC-GSM-IoT (Extended Coverage - GSM - Internet of Things) 

працює поверх мережі GSM. Але найбільш популярний — стандарт NB-IoT 

(Narrowband IoT). Його особливість полягає в тому, що він може бути роз-

горнутий, як в мережах GSM або LTE, так і незалежно, окремою мережею. 

Спектрально сигнал такої системи як NB-IoT неможливо відрізнити від 

GSM (рис. 1), отже можна використати цю технології для передачі даних. 

 
Рисунок 1. Розташування спектру NB-IoT Standalone — розташування поза межами ра-

зом з каналами GSM або замість них з будь-якою налаштованою потужністю 

Таким чином, при моніторингу ефіру не буде видно, що якась система 

використовується для передачі скритої інформації. Конфіденційність цієї ін-

формації забезпечується пропрієтарним шифруванням, прийнятим у станда-

рті NB-IoT. Таким чином, можна організувати зв’язок з десятками і сот-

нями [2] таких пристроїв, на всій території покриття мобільних операторів, 
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і забезпечити низьку ймовірність виявлення окремих пристроїв і перешко-

джанню їх роботи.  

У NB-IoT є важливий недолік — не підтримується процедура handover. 

Для використання схеми у повній мірі для рухомого зв’язку можливо вико-

ристати технологію LTE-M для передачі, наприклад, інформації про стан 

людини на відстані до декількох кілометрів. Недоліком цієї технології є не-

обхідність підтримки стандарту LTE мобільної мережею. Передачу інфор-

мації за цим методом можливо сховати за WCDMA або серед спектру LTE, 

при використанні LTE Cat M1 (eMTC). Таким чином можлива передача на-

віть відеоінформації, оскільки швидкість передачі даних може сягати 1 

Мбіт/с [3]. 

Таким чином, організовується система що на локальній відкритій міс-

цевості здатна проводити обмін інформації, роботу такої системи важко по-

мітити і майже неможливо аналізувати, окрім як статистичними методами. 

При розгляді характеристик NB-IoT мережі (див. табл. 1) можна звер-

нути увагу на досить низьку швидкість підключення та затримки. Ці недо-

ліки перекриває той факт, що мережа розрахована на нове покоління IoT 

пристроїв, що будуть здатні проводити розрахунки у собі, а в мережу пере-

давати лише стислі висновки цих розрахунків згідно з налаштуваннями 

пріоритету пристроїв. До того ж, на відміну від LoRaWAN, система здатна 

опрацювати тисячі пристроїв в режимі реального часу, тобто будь-який при-

стрій може без зволікань передати оперативну інформацію [4]. 

Таблиця 1. Стислий набір характеристик NB-IoT підключення 
3GPP Release Release 13 

Пропускна спроможність DL, кбіт/с 250 

Пропускна спроможність UL, кбіт/с 250 

Затримка, с <10 

Кількість антен 1 

Режим передачі даних Напівдуплекс 

Ширина смуги, кГц 180 

Потужність передавача пристрою, дБм 20/23 

Максимальні втрати у радіоканалі, дБ 165 

Потужність передавача станції, дБм 43 

Максимальна відстань, км 15 

Як видно з таблиці, дана технологія забезпечує швидкість передачі 

250 кбіт/с, що можливо використати навіть для організації голосового при-

хованого зв’язку. Оскільки сучасні алгоритми стиснення звукових сигналів, 

дозволяють передавати розбірливо мову при швидкостях 10 кбіт/с, напри-

клад ITU G.723, ITU G.729 або інші. 

Затримки, що можуть виникати при передачі інформації, як видно з 

таблиці, можуть становити до 10 секунд. Постає питання про використання 

голосового зв’язку в таких умовах, проте, така затримка стосується лише 

передачі даних в найбільш енергозберігаючих режимах, коли забезпечу-
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ється робота від акумуляторів до 10 років. Вищезазначені варіанти застосу-

вання технологій LTE-M та NB-IoT для прихованого зв’язку передбачають 

безперервну роботу датчиків до півроку. Оскільки, такого терміну буде до-

статньо для противника викрити способи обміну даними регулярними спо-

стереженнями та аналізу статистики цих спостережень. В такому разі для 

повторного застосування системи достатньо переконфігурувати її (змінити 

місцеположення датчиків, можливо оновити обладнання тощо). Тому, при 

реалізації голосового зв’язку системою NB-IoT, можливо досягти режиму 

реального часу. 
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Анотація 

Представлені способи прихованого зв’язку та захисту від радіомоніторингу. Розг-

лянуті можливості стільникових технологій NB-IoT та LTE-M для забезпечення роботи 

прихованого зв’язку для нерухомих давачів та рухомих підрозділів. Розглянуті здатності 

цих систем до передачі голосових та відео даних. Розглянута можливість створення ці-

лісної системи прихованого IoT-зв’язку.  

Ключові слова: прихований зв’язок, NB-IoT, IoT, LTE-M, стільниковий зв’язок. 

Аннотация 

Представлены способы скрытой связи и защиты от радиомониторинга. Рассмот-

рены возможности сотовых технологий NB-IoT и LTE-M для обеспечения работы скры-

той связи для неподвижных датчиков, подвижных подразделений. Рассмотрены возмож-

ности этих систем передавать голосовые и видео данные. Рассмотрена возможность со-

здания целостной системы скрытой IoT-связи. 

Ключевые слова: скрытая связь, NB-IoT, IoT, LTE-M, сотовая связь. 

Abstract  

The methods of covert communication and protection from radio monitoring are pre-

sented. The capabilities of the NB-IoT and LTE-M cellular technologies to ensure the operation 

of covert communications for fixed sensors and mobile units are considered. The capabilities 

of these systems to transmit voice and video data are considered. The possibility of creating an 

integrated system of hidden IoT-communication is considered. 

Keywords: covert communication, NB-IoT, IoT, LTE-M, cellular communication 
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ЕФЕКТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ЦИФРОВИХ 

БАГАТОКАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ НА FPGA 

Бичков В. Е. 

ТОВ «НВП «Омега», м. Київ, Україна 

В процесі керування використанням радіочастотного спектру важливу 

роль відіграє радіомоніторинг, як єдиний спосіб отримати реальну інформа-

цію про стан радіоефіру. В цілому це дозволяє призначати радіочастоти, ко-

нтролювати їх експлуатаційну готовність та оперативно приймати засоби по 

забезпеченню електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів та си-

стем зв’язку.  

При рішенні поставлених задач контролю та отримання інформації про 

джерела радіовипромінювання, використовують автоматизовані станції ра-

діомоніторингу, однією з основних складових якої є багатоканальний пано-

рамний приймач, з такою важливою складовою частиною як частото- селе-

ктивний пристрій. 

Задача його створення може бути вирішена із застосуванням елемент-

ної бази, що програмується, а саме — FPGA. 

Спираючись на основні вимоги, що до характеристик частотної вибір-

ковості, на етапі побудови його прототипу, можна обрати структуру фільтру 

та синтезувати його імпульсну характеристику. При побудові на FPGA КІХ 

структури, можна виділити два основні підходи до реалізації системи циф-

рових багатоканальних фільтрів [1, 2]. 

Перший підхід: 

– побудова у вигляді єдиної паралельної структури, що складається з M 

числа помножувачів які виконують паралельне множення виходу регістру 

зсуву на M коефіцієнтів фільтру з подальшим додаванням. У випадку пар-

ності та симетрії імпульсної характеристики, можна зробити M/2 операцій 

множення з попереднім додаванням. 

Другий підхід: 

– побудова у вигляді масиву незалежних один від іншого модулів об-

числювача [1], кожний з яких послідовно виконує M операцій множення з 

накопиченням та виконує обробку власного набору сигналів. 

Для вибору першого чи другого підходу, при побудові КІХ фільтру, не-

обхідно спиратись на значення частоти дискретизації вхідного сигналу fd. 

Також обравши певну елементну базу, обравши розрядність обчислень, ма-

ючи практичний досвід написання мовою HDL модулів обчислювачів необ-

хідно, на першому етапі, задатись частотою роботи обчислювача fproc . Отри-

мавши всі ці вхідні данні можна розглянути дві основні умови: 

 
 

proc

d

f
M

f D



, (1) 
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, (2) 

де M — кількість відліків імпульсної характеристики фільтру, D — коефі-

цієнт децимації фільтру, fproc — частота роботи обчислювача, fd — частота 

дискретизації вхідного сигналу.  

При виконанні умови (1) найбільш раціональним є побудова повністю 

паралельної структури з можливістю невеликої компресії каналів. Якщо 

справедливим є виконання умови (2), то в цьому випадку більш логічним є 

побудова послідовної структури з помно-

жувачем-накопичувачем.  

Окремої уваги заслуговує організа-

ція подачі відліків вхідного сигналу на 

модуль обчислення. Для випадку парале-

льної реалізації, вхідні відліки можна по-

давати на блок обчислення практично без 

запам’ятовування. В даному випадку 

працює лише регістр зсуву. Для випадку 

послідовної реалізації — по кожному з 

каналів треба зберігати не менш ніж M · 

N відліків гетеродину та M відліків вхід-

ного сигналу відповідної розрядності [3], 

N — в даному випадку, це кількість кана-

лів багатоканальної реалізації.  

В останньому випадку ідеальним є 

використання двох портової пам’яті Dual 

Port Ram, яка має достатньо ефективну та 

швидкодіючу реалізацію у будь який су-

часній мікросхемі FPGA. Ця пам’ять по-

винна використовуватись у “кільцевому” 

режимі як для запису, так і для чи-

тання [4].  

Для пояснення роботи цього підходу 

розглянемо розподіл адрес запису та чи-

тання у сукупності з вхідними та вихід-

ними даними відповідного каналу. Всі ці 

значення зведено до табл. 1 для випадку якщо: M = 4, D = 2. 

В табл. 1 позначені: Wadr — циклічна адреса запису результатів мно-

ження відліків вхідного сигналу та гетеродину, що поступають на вхід мо-

дуля обчислювача. Radr — циклічна адреса читання з пам’яті. Kadr — ад-

реса коефіцієнтів імпульсної характеристики фільтру. Din — відліки вхід-

ного сигналу з номерами. Dout — відліки вхідного сигналу з виходу пам’яті. 

Kt — коефіцієнти фільтру. 

Таблиця 1 
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4 1 1 D5 D2 K1 

 2 2  D3 K2 

5 3 3 D6 D4 K3 

 2 0  D3 K0 

6 3 1 D7 D4 K1 

 4 2  D5 K2 

7 5 3 D8 D6 K3 

 4 0  D5 K0 

0 5 1 D9 D6 K1 
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1 7 3 D10 D8 K3 
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2 7 1 D11 D8 K1 
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Кожна клітинка таблиці еквівалента частоті на якій працює модуль об-

числювача та контролер двохпортової пам’яті. Результатом роботи фільтру, 

в даному випадку, буде операція множення з накопиченням виходу пам’яті 

Dout та коефіцієнтів Kt на часовому інтервалі еквівалентним, у відліках, три-

валості імпульсної характеристики фільтру. Для випадку коли на Dout з’яв-

ляться не заповнені клітинки, так звані вільні такти, та їх кількість буде збі-

гатись с тривалістю імпульсної характеристики фільтру M це буде означати, 

що модуль обчислення здатний обробити ще один канал фільтру. Можна 

зробити висновок, що чим більше відношення fproc до fd і чим більший кое-

фіцієнт D, тим більше число каналів можна помістити в структуру одного 

модуля обчислювача — конвеєра з помножувачем накопичувачем. 

Відповідність першому або другому критерію, зокрема виконання умов 

(1, 2), досягається ще за рахунок знаходження балансу між об’ємами пара-

лельних та послідовних обчислень які треба виконати на кожному інтервалі 

дискретизації. Для того щоб дати відповідь скільки каналів фільтру прий-

мача можна створити в одній FPGA, треба зробити розрахунок об’єму 

пам’яті необхідного для збереження вхідних даних. Також треба знати скі-

льки модулів DSP містить обрана мікросхема FPGA [1], та з якою максима-

льною частотою fproc може працювати цей модуль.  
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Анотація 

Представлено два основні методи реалізації багатоканальних фільтрів на FPGA. За-

пропоновано приклад практичної реалізації контролера керування модуля обчислення 

для послідовної структури багатоканального фільтра. 

Ключові слова: КІХ фільтр, FPGA. 

Аннотация 

Представлено два основных метода реализации многоканальных фильтров на 

FPGA. Предложен пример практической реализации контроллера управления модуля 

вычисления для последовательной структуры многоканального фильтра. 

Ключевые слова: КИХ фильтр, FPGA. 

Abstract  

Two main methods for implementing multi-channel filters on FPGA are presented. An 

example of a practical implementation the control controller of the calculation module for the 

serial structure a multi-channel filter is considered. 

Keywords: FIR filter, FPGA. 
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THE METHOD FOR OPTIMAL CONTROL OF HIGH PRECISION 

QUICK SCANNING SYSTEM 

Vasyliev V. I.1, PhD (technical sciences); Vasyliev E. V.2, software engineer 
1 Sumy State University, Sumy, Ukraine 

2 Comodo Enterprise Security (CES), Kyiv, Ukraine 

High-precision, high-speed and reliable control systems form the basis of 

technological progress in modern information and cybernetic technologies. In par-

ticular, it is proposed to use systems with second-order astastism and higher for 

radars with fast scanning. Then, correctly selected self-tuning parameters mini-

mize the influence of dynamic auto-tuning errors of self-compensating interfering 

radiation [1]. Similar problems arise when creating high-precision positioning of 

modern laser systems in medicine, detection and tracking systems for high-speed 

and highly maneuverable moving objects in other areas of modern technology. 

Increasing the order of astatism is the most effective way to improve the accuracy 

of systems. However, high-order astatism significantly affects the damping prop-

erties of the system, speed and controllability [2].  

As a rule, invariant control methods are implemented using combined con-

trol systems. That is, the deviation of the output variable is controlled taking into 

account the set point and external interference for the system. The technical solu-

tions proposed here [2, 3] provide high accuracy of the system with respect to the 

control function and external interference. The method uses a multi-coordinate 

impact on the system through its dynamic coordinates. The control takes into ac-

count the frequency and dynamic properties of the system and is carried out 

through a special non-linear filter. 

Multi-coordinates action provides good dynamics of movement along a short 

path and high accuracy. The control algorithm takes into account the frequency 

properties of the system, the dynamic parameters of the drive and is carried out 

through a non-linear filter of the 2nd order. A non-linear filter synthesizes 3-co-

ordinate control of systems with 2nd and 3rd order astatism. An example of a 

block diagram of a device for optimal control of dynamic systems with the 2nd 

and 3rd order of astatism is presented in Figure 1, and the results of computer 

simulation in Figure 2. 

Thus, the following technical solutions provide optimal control: 

1. The rational spectrum of the system control signal. The function of 

controlling the system in time in accordance with the Fourier transform can be 

represented by a spectrum of elementary periodic functions. The astatic system to 

which the control function is directed is characterized by its frequency parameters, 

and all other frequencies are interferences that excite reactive processes in the 

system and impair the quality of control. Using only rational frequency spectra of 

the control function and suppressing excess spectra prevents the occurrence of 
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reactive processes in transient conditions, increases the noise immunity of the sys-

tem and its quality. 

2. The choice of system parameters for optimal control. During the move-

ment of the system, the parameters that determine its dynamic properties change, 

this must be taken into account. In the synthesis of control algorithms for complex 

systems, approximation methods are used that optimize control by reducing the 

number of parameters that are difficult to measure. In the proposed technical so-

lutions, the mathematical description of the dynamic properties of the system is 

approximated by a description based on the frequency parameters of the first har-

monic system, which are determined by the sensors. This allows you to effectively 

manage a complex system even with significant deviations of the calculated pa-

rameters from the real ones [2]. 

3. Speed and energy efficiency. The minimization of the time and trajecto-

ries of transient modes is ensured by switching control actions to the dynamic 

coordinates of the system, starting with the highest derivative of the control func-

tion and ending with the control function. In addition, the coordinates are limited 

by the physical properties of the system, and the beginning of the change in each 

coordinate corresponds to reaching the limit on the previous coordinate. This en-

sures the constancy of the sign of the first derivative and a monotonous transition 

of the main coordinate of motion to a new state [2, 3]. 

4. Stability (damping) and quality control. The structure of astatic systems 

 
Figure 1. A model of the structural diagram of a control device for systems with astatism of 

the 2nd, 3rd order. ω, α, s – frequency, damping coefficient, Laplace operator 

Figure 2. Transient characteristics of systems with astatism: a) 2nd order; b) 3rd order. Uc – 

the motion control signal; z – external interference of the system; Y – the controlled coordi-

nate of movement; 
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includes n integrating devices that introduce negative phase shifts into the fre-

quency-phase characteristic of the system. Accordingly, the phase characteristic 

of such a system at any frequency starts with −nπ/2. The necessary margin of 

stability of the control system and disturbances can be provided by a rational re-

distribution of poles and zeros of the transfer function or, for example, the intro-

duction of phase shifts in the control function. The presence in the control action 

of the components of the derivatives of the control function, determined taking 

into account the frequency properties of the system and the dynamic properties of 

the drive, provides fixed phase shifts up to +nπ/2, which compensate for the iner-

tial properties of the system and creates the necessary damping  

Such damping does not change the amplitude-frequency characteristic of the 

system, since the frequency transfer function module is introduced by the |W(jω)| 

= 1 does not affect the speed of the system and its throughput. This provides com-

pensation for the natural phase shifts of astatic systems without changing their 

properties [2, 3]. 
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Анотація 

Пропонуються технічні рішення оптимального керування позиціонуванням висо-

коточних і швидкісних динамічних систем.  

Ключові слова: оптимальне керування, частотні параметри, астатизм, компенсація 

фазового зсуву. 

Аннотация 

Предлагаются технические решения оптимального управления позиционирова-

нием высокоточных и скоростных динамических систем. 

Ключевые слова: оптимальное управление, частотные параметры, астатизм, ком-

пенсация фазовых сдвигов.  

Abstract  

Technical solutions are proposed for optimal positioning control of high-precision and 

speed dynamic systems while ensuring astatism and high maneuverability. 

Keywords: optimal control, frequency parameters, astatism, compensation of phase 

shifts. 
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ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ З НИЗЬКИМ 

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ LORA 

Гнатюк Д. О., студент  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

У багатьох промислових середовищах зв’язок між пристроями та 

людьми має  вирішальне значення для покращення ефективності та автома-

тизація виробничих процесів. Різні засоби бездротового зв’язку є одним із 

передових технологій в індустріалізації. До таких мереж відноситься прото-

кол LoRaWAN — це бездротова мережа з низькою потужністю (LPWAN). 

Нова система (LPWAN) заповнює унікальну нішу підключення, що вимагає 

тривалої роботи від акумулятора. 

LoRa — технологія дальнього зв’язку яка заснувала Semtech. Мережа 

має топологію зірки, кінцеві пристрої передають інформацію через шлюзи 

на сервер. На сервері вже проходить обробка даних та їх зображення. Тип 

модуляції — розширення спектру з використанням лінійної зміни частоти у 

часі для кодування інформації. Для налаштування модуляції LoRa доступно 

кілька параметрів: Ширина смуги частот (BW), коефіцієнт розширення (SF) 

та кодова швидкість (CR) [1]. 

В системі, що тестується на енергоефективність використано модуль 

Sementech SX1276. Для того, щоб дізнатися автономність та енергоспожи-

вання кінце-

вого пристрою 

потрібно змо-

делювати ко-

жен блок сис-

теми в різних 

режимах робо-

ти системи. 

Потім визна-

чити енерго-

споживання 

кожного модуля дізнаємось сукупне споживання енергії від акумулятора та 

тривалість роботи без підзарядки.  

В кінцевому пристрої знаходиться (SoC) мікрокомп'ютер ESP32, який 

реалізує обмін інформацією між модулями підсистеми. А також цей модуль 

може знаходитися в режимі вимірювання параметрів, які були попередньо 

встановлені в системі.  

Блок сенсорів (рис. 1) може детектувати різні стани оточувального се-

редовища. Такі стани як температура, світло тощо. Блок живлення відпові-

дає за стабільну напругу в модулі та передає дані на мікрокомп’ютер. Радіо-

модуль використовується для передачі даних до шлюза. 

 
Рисунок 1. Блок схема пристрою 
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Сам мікроконтролер, проміжний ланцюг між сенсорами, радіо-моду-

лем та іншими кінцевими пристроями. Реалізує локальний протокол ESP-

NOW.  

Часовий графік 

роботи модуля в ре-

жимі обробки даних 

зображено рис. 2. Бі-

льшу свою частину мо-

дуль знаходиться в 

сплячому режимі та не 

споживає енергію. Для 

обчислення споживчої 

енергії використано 

нижче наведену фор-

мулу (1). 

 Etotal = Esleep + Eactive (1) 

де Etotal — споживча потужність, Eactive — в активному режимі, Esleep — в 

сплячому режимі. Контролер живлення накопичує інформацію про режим 

та споживчу енергію кінцевого пристрою. Споживчу енергію контролера 

живлення не враховуємо. 

Також на 

споживання енер-

гії впливає час пе-

редачі даних до 

шлюза LoRa та рі-

зний режим роз-

ширення спектру 

(SF) рис. 3. Чим 

більший коефіці-

єнт розповсюд-

ження і чим біль-

ше споживання 

напруги від елеме-

нта живлення тим 

менша автономність пристрою. Ще значущий внесок в споживання системи 

вносить момент вимірювання. Чим більше час вимірювання тим більше спо-

живання енергії.  

В роботі використано літій-полімерний акумулятор ємність якого ста-

новить 1000 мА·г, коефіцієнт розширення спектру (4/6), та час вимірювання 

складає 30 секунд та отримав такі показники рис. 4. 

Час автономності складає більше одного року. Тому можна вважати до-

 
Рисунок 2. Час роботи пристрою 

 
Рисунок 3. Споживання радіо-модуля 
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цільним використання мережі дальнього зв’язку LoRa в промисловому се-

редовищі. Система має великий час автономності та можливості розши-

рення або глобалізації для передачі швидких, коротких даних. Для того, щоб 

не змінювати елемент живлення коли він повністю розрядився можна вста-

новити сонячну панель. Тоді автономність пристрою підвищується в декі-

лька разів. Мінімальний час використання літій-полімерного акумулятора 

складає 10 років або 10000 циклів заряду чи розряду. 

 
Рисунок 4. Час роботи від акумулятора 

Таким чином використання симбіотичної мережі яка поєднує в собі 

теології LoRa та ESP-NOW має наступні переваги: необмежена дальність 

дії, відкриті стандарти, можливість використання у місті без втрат швидко-

сті, низьке енергоспоживання з можливістю підзарядки від сонячної батареї. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУЖЕ НИЗЬКИХ ЗАТРИМОК У СТІЛЬНИКОВІЙ 

СИСТЕМІ 5G НА БАЗІ МЕС 

Гнитецький В. А., студент; Булашенко А. В., ст. викл.; 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Великого поширення набувають мережі 5G, що пропонують багаточи-

сельні нові послуги. Однак існують деякі проблеми, що пов’язані із розроб-

кою таких систем. Однією із таких проблем є дуже мала затримка, що вима-

гають такі мережі. Ця затримка є критичною вимогою для багатьох мобіль-

них додатків. Такі додатки, як потокове відео, системи реального часу, між-

машинна взаємодія є чутливими до затримок. Такі послуги можуть покра-

щити життя людей [1]. Для досягнення дуже низької затримки не вистачає 

потужностей існуючих централізованих хмаринних центрів обробки даних. 

Деякі додатки системи 5G, такі як тактильний Інтернет, вимагають затримки 

циклу обробки від 1 до 5 мс, що прискорює децентралізацію хмаринних цен-

трів обробки даних та створює нову розподільчу хмарину систему. Іноді фі-

зично відстань між серверами та користувачами виявляється дуже великою, 

щоб забезпечити швидку реакцію на межі часу обслуговування. Для подо-

лання проблеми високої затримки та проблеми уже низької затримки вико-

ристовують Mobile Edge Computing (MEC). MEC пропонує хмаринні вузли 

на межі мережі радіо доступу на відстані одного хопа від користувача за-

мість довгих відстаней між користувачами та хмаринними модулями [2]. 

Додавання затримки передачі та затримки обробки є загальною затримкою 

для користувача. Отже, щоб досягти більш високої ефективності затримки, 

необхідно мінімізувати обидва типи затримки. 

MEC є нова тенденція для підвищення ефективності всієї мережі шля-

хом розвантаження її операцій на хмарини, що розміщені поряд. MEC мо-

жна визначити як спосіб пересування хмаринних обчислювальних можли-

востей на межу мобільної мережі. Таке переміщення дає багато переваг [3]: 

зменшує затримки циклу переданих даних; забезпечує ефективний спосіб 

розвантаження даних, що передаються у головну мережу; забезпечує високу 

пропускну спроможність; вводить нові служби та доданки, отримуючи дос-

туп до інформації про мережевий контекст. Шлях для досягнення необхід-

ного обмеження часу для тактильної реалізації є перехід від великих, маси-

вних та дорогих центрів обробки даних в невеликих розподільчих хмарин 

них блоках на основі невеликої апаратної платформи. Така архітектура сис-

теми 5G заснована на зменшенні затримки в обидва кінця, при пересуванні 

хмарини на межу мобільної мережі. Для досягнення затримки від 1 до 5 мс 

ефективними будуть лише один чи два хопа від мобільного пристрою. Мо-

більна система 5G може розглядати як мобільний користувач, хмаринний 

модуль, базова мобільна мережа, поточний Інтернет чи віддалена хмарина. 
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Існують такі варіанти розташування серверів MEC [3]: сервери хмарин вві-

мкнені до базової станції LTE (eNB); хмаринний модуль можна розташувати 

в контролер радіомережі 3G / 4G (RNC); хмаринний модуль можна ввімк-

нути до декількох сайтів (декілька eNB). 

Таким чином, MEC є новою тенденцією, що встановлена операторами 

стільникових мереж для підвищення ефективності всієї мережі шляхом ро-

звантаження її операцій на хмарини, що розташовані поряд. Цим займається 

європейський інститут стандартів електрозв’язку (ETSI). ETSI створив 

групу мережевих специфікацій (ISG), що відома як MEC, для дослідження. 

Існує велика кількість досліджень по впровадженню невеликих хмаринних 

модулів, що можуть використовуватися у мобільних мережах. Для позна-

чення будь-яких другорядних та малих хмаринних одиниць іноді викорис-

товують термін “cloudlet”. Існують такі невеликі хмаринні одиниці, як Neb-

ula, Wang та інші мікрохмарини. Крім того, парадигма туманних обчислень, 

що створила Cisco, була поширена до межі безпровідних мереж та може ви-

користовуватися в стільникових мережах. Тоді отримуємо, що хмаринні об-

числення є основною базою для побудови системи 5G та Тактильного Інте-

рнету. На рис. 1 запропонована структура системи 5G, що базується на MEC 

[3]. 

 
Рисунок 1. Структурна схема 5G з MEC 

Для аналізу продуктивності простої стільникової мережі системи 5G на 

базі MEC була змодельована система для різних сценаріїв швидкості, а про-

дуктивність досліджена з точки зору середньої затримки. На рисунку 2 по-

дана залежність середньої затримки для системи від частоти надходження, 

як для теоретичної, так і для модельованої системи. Була взята швидкість 

обслуговування мікрохмаринного модуля 5 МБіт/с. Із рисунку 2 бачимо, що 

зі збільшенням частоти затримка не суттєво зростає, як для теоретичного, 

так і змодельованого випадків. 
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Рисунок 2. Затримка для різних частот надходження 

Отже, MEC є рішення для подолання дуже низької затримки, що 

пов’язана з використанням мобільної системи 5G та її додатків, особливо 

системи тактильного Інтернету. Ще MEC забезпечує спосіб вивантаження 

обчислень із ядра стільникової мережі. Таким чином, головною особливістю 

майбутніх мереж 5G буде перехід від централізованих центрів обробки да-

них до розподілених мікрохмаринних модулів.  
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Анотація 

Представлені результати дослідження продуктивності простої стільникової сис-

теми 5G на базі MEC, проаналізована середня затримка системи. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования продуктивности простой мобильной си-

стемы 5G на базе MEC, проанализирована средняя задержка системы. 

Ключевые слова: интернет вещей, граничные мобильные вычисления. 

Abstract  

The results of a study of the productivity of a simple 5G mobile system based on MEC 

are presented, the average system delay is analyzed. 

Keywords: internet of things, mobile edge computing. 
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АЛГОРИТМ ПОШУКУ МІСЦЬ З НИЗЬКОЮ ШВИДКІСТЮ 

ПЕРЕДАЧІ МОБІЛЬНИХ ДАНИХ ЧЕРЕЗ ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ 

МЕРЕЖІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНОЇ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ 

Гракова Д. О., бакалавр 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Повітряна БС є одним із доступних методів покращення якості мобіль-

ного сигналу на короткий проміжок часу під час великого скупчення людей 

через деякі події або під час виходу з ладу однієї з базових станцій. Ця мо-

дель складається з picocell та радіореле, встановлених на дроні, а також 

включає в себе сервер, де будуть відбуватися головні розрахунки, для шви-

дкої обробки інформації і для зменшення навантаження на обчислювальну 

систему дрона. Система із заданою періодичністю перераховує координати 

для динамічної зміни положення в залежності від забезпеченої якості сиг-

налу. Даний алгоритм розроблений на основі теоретичних досліджень пред-

ставлених в роботах [1, 2] та зосереджений на пошуку зони з поганим пок-

риттям і розрахунку оптимальних координат для відправки дронів, а також 

на спостереженні змін при введенні дрона в модель. Існує багато методів 

для рішення цієї задачі, але в даній роботі буде використаний метод різниці 

необхідної для комфортної роботи ємності та ємності, яку може забезпечити 

БС на даній території [2]. Цей спосіб є одним із найшвидших і простих ме-

тодів, але потребує додаткових даних від оператора. 

Спочатку розраховується загальна ємність, необхідна кожній групі лю-

дей, які входять в сегменти карти. Сегмент — це результат розбиття терито-

рії, яку треба обслужити, на певну кількість частин. Це зроблено з міркувань 

потреби в обслуговувані скупчення людей, такий спосіб спрощує обраху-

нки. 

Одним з основних параметрів цього алгоритму є показник рівня сиг-

налу RSSI, розрахований в кожній точці на карті, по формулі [3]: 

  0
0

10 lg  дБмd

d
P P n

d

 
     

  , 
(1) 

де  d — відстань від кожної точки карти до eNodeB, що обслуговує цю то-

чку; d0 – контрольна відстань, в тестах d0 = 20; P0 — потужність сигналу 

пристрою, виміряна на одиничній відстані d0 від пристрою, дБм; 

P0 = P − P_dist [дБм] — потужність передавача за вирахуванням втрат через 

втрати антени і шляху до виміряної точки; n — коефіцієнт втрати потужно-

сті сигналу при поширенні в середовищі, безрозмірна величина, для повітря 

n = 2; збільшується, якщо є перешкоди. 

Цей параметр необхідний для подальших розрахунків, так як він пока-

зує загальну потужність, отриманий сигнал приймачем [4]. Під час моделю-

вання було розраховано, яка базова станція обслуговує цю точку і відстань 
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між ними. Потім на основі цього була створена карта рівня сигналу RSSI. 

Крім того, для подальших розрахунків, потрібно визначити SINR [2]. 

Формула SINR в дБм: 

 SINR = S − IN [дБм], (2) 

де  S — матриця RSSI в дБм, IN — сума завад і шуму у Ват. 

Іншим важливим параметром для алгоритму є смуга пропускання 

Bw [4]. У цьому алгоритмі Bw був розділений на рівні частини для всіх ко-

ристувачів, які належать до однієї і тієї ж зоні обслуговування, оскільки мета 

полягала не в тому, щоб реалізувати повну модель мережі LTE, а в тому, 

щоб зосередитися на дослідженні методів пошуку зон з поганим обслугову-

ванням. 

Моделі SINR і Bw необхідні для розрахунку ємності, з якої можна 

знайти місця з поганим рівнем сигналу. Для розрахунку ємності буде вико-

ристана стандартна формула Шеннона [3]: 

    0,1lg 1 10  біт сSINRCapacity Bw   
, 

(3) 

де  Bw — це середня пропускна здатність матриці з кількістю користувачів 

в сегменті. SINR — відношення сигнал/шум + перешкоди. 

Ємність моделі показана на рис. 1. 

Як можна побачити, 

в цієї моделі спостеріга-

ється спад рівня забезпе-

ченої БС ємності, через 

скупчення людей в цих 

місцях. 

За допомогою отри-

маних від оператора да-

них о користувачах, мо-

жна створити карту необ-

хідного рівня сигналу та 

використати це при роз-

рахунку різниці забезпе-

ченого та потрібного сиг-

налу.  

Програма знаходить 

координати тих точок, в 

яких рівень зв’язку гірше, ніж в інших частинах карти. 

Ця модель є лише невеликою частиною великого проекту, але знання 

та ідеї, які виникли в процесі розробки, можуть стати відмінною основою 

для подальшого розширення моделі. Результати показали, що дрони, які 

працюють по розрахованим координатам, дійсно змінюють картину рівня 

сигналу і можуть бути такими ж ефективними, як стаціонарний picocell, але 

в той же час працюють саме там, де це необхідно. 

 
Рисунок 1. Модель пропускної здатності [Мбіт / с] 
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На рис. 2 можна по-

бачити результат алгори-

тму при тестуванні різ-

них вхідних даних. Знай-

дені координати відпові-

дали місцям, де було пот-

рібне додаткове обслуго-

вування. Наступний крок 

— застосувати його на 

практиці з супутніми змі-

нами в функціональності, 

оскільки ця модель була 

створена для перевірки 

алгоритму пошуку облас-

тей з поганим покриттям. 
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Анотація 

Представлена робота присвячена розробці алгоритму пошуку оптимальних коор-

динат для повітряних базових станцій, встановлених на дроні, на основі знаходження 

місці з низькою швидкістю передачі мобільних даних через перевантаження мобільної 

мережі. 

Ключові слова: мобільний зв’язок, дрон, БС, eNodeB, LTE, RSSI, SINR, Capacity. 

Аннотация 

Представленная работа посвящена разработке алгоритма поиска оптимальных ко-

ординат для воздушных базовых станций, установленных на дроне, на основе нахожде-

ния месте с низкой скоростью передачи мобильных данных из-за перегрузки мобильной 

сети. 

Ключевые слова: мобильная связь, дрон, БС, eNodeB, LTE, RSSI, SINR, Capacity. 

Abstract  

This paper is devoted to the development of an algorithm for finding optimal coordinates 

for aeronautical base stations installed on drones based on finding a place with a low speed of 

mobile data transmission due to mobile network congestion. 

Keywords: mobile communication, drone, BS, eNodeB, LTE, RSSI, SINR, Capacity. 

 

 
Рисунок 2. Результат алгоритму з отриманими  

координатами від різних тестів 
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CONCEPT OF IMPLEMENTATION THE DIGITAL SIGNAL 

PROCESSING OF THE MINIATURE PARTICLE DETECTOR 

МІRА_ЕР IN THE CUBESAT FORMAT 

Movchaniuk A. V. 1, Ph. D., Associate Professor; Yezerskyi N. V. 1, PhD stu-

dent; Adamenko V. O.1; Antypenko R. V.1, PhD., Associate Professor;  

Dudnik O. V.2, Dr. Sc. (Phys.-Math.), Senior Researcher; Brichenko A. M. 1  
1 National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Polytechnic 

institute», Kyiv, Ukraine 
2 Institute of Radio Astronomy of the NAS Ukraine, Kharkiv, Ukraine 

Earthquakes are a very destructive natural phenomenon, leading to human 

tolls and great material damage. The energy of powerful seismic activity can be 

converted into several types of energy, such as acoustic, electromagnetic, light, 

and other ones. Thus, different physical phenomena can be served as precursors 

of the Earthquakes One of these phenomena of the seismic-ionospheric-magneto-

spheric activity is based on the local breakdown of the pitch-angular distribution 

of high energy particles fluxes in the Earth's radiation belts caused by the resonant 

interaction of the low-frequency electromagnetic emission of the seismic origin 

with the gyration periods of electron rotation around field lines of the Earth’s ge-

omagnetic field. Previous satellite experiments at the Low Earth Orbits (LEO) 

have revealed the presence of precipitating electron fluxes before powerful Earth-

quakes [1-3]. 

As far as the launch of a full-scale satellite is quite expensive, the CubeSat 

chassis format was developed in California state (USA) in the 1990s, to accom-

modate the payload of small dimensions and weight on the board. In this paper, 

we provide a brief description of the electronic modules for processing of signals 

that will come from the sensors of high energy charged particles. The microbursts 

of these particles will be targets for founding out prior the different manifestations 

of seismic and magnetospheric activity at the altitudes of low-orbiting satellites. 

The format for the nanosatellite assembling was chosen by CubeSat 2U. The 

payload of a 1U format, which is the Miniature Recording Analyzer of electrons 

and protons, is advisable to be perform as an assembly from three modules - a 

detector head with sensitive sensors of charged particles, an analog processing 

module and a digital signal processing module. The analog processing module 

amplifies and shapes analog signals coming from scintillation detectors, generates 

signals to start the conversion into digital form. The Digital processing module 

sorts incoming signal packets by energy and types, with the subsequent accumu-

lation of information received. 

To solve the tasks of digital signal processing we propose: first – with using 

of the FPGA, the second is with a usage of the two thirty-two-bit general purpose 

microcontrollers STM32F407 (Fig. 1). The use of two microcontrollers improves 

the reliability of the module when one of them fails.  
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The latter is ensured by the fact that each channel allows us to check the 

efficiency of the previous one and to change its configuration directly during a 

communication session once a day while the satellite flying over the ground con-

trol station. The presence of digital-to-analog converters in the microcontrollers 

allows us to check outgoing testing signals for the verification of the analog mod-

ule functionality. The second microcontroller "communicates" through the serial 

interface (UART), thus checks the functionality of the first one. At last, the effi-

ciency of the second microcontroller is checked by the onboard computer. Thus, 

the reliability of the system increases. 

The analog signal processing module comprises of three channels that are 

identical in structure to the number of installed detectors. Each channel consists 

of charge-sensitive preliminary amplifier, shaping amplifier, peak detector unit.

 
Figure 1. Simplified block diagram of the DSP module 

The digital signal processing module comprises an analog converter of the 

incoming signals from differential (bipolar) to asymmetric (unipolar) ones. After 

that the signal goes to the analog-to-digital converter (ADC) of the first micro-

controller (MCU-1). The first microcontroller sorts particles by ADC code levels. 

The second microcontroller (MCU-2) stores in flash memory (Flash-1) the values 

of the particle arrays and sends the data to the onboard computer (PC). The second 

microcontroller has also the property of measuring the temperature of the block 

(Temp) and the battery voltage of the nanosatellite. A simplified block-scheme 

for digital signal processing module is shown in Fig. 1. 

The particle sorts and energies are determined according to predetermined 

ranges of probable values of proton and electron energies (Fig. 2). These values 

are recorded in the memory of the microcontroller and compared to the values 

received from the detectors in the ADC codes. 
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Figure 2. Deposited energy in D1 detector vs deposited energy in D2 detector. Black dots pre-

sented the electrons, blue dots protons.  
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Анотація 

Представлено принципи вирішення задачі збирання, сортування, формування та 

відправлення до бортового комп’ютеру вихідних інформаційних масивів мініатюрного 

реєстратору-аналізатору електронів і протонів МіРА_ер у форматі CubeSat. 

Ключові слова: CubeSat, радіаційні пояси Ван-Алена, цифрова обробка сигналів. 

Аннотация 

Представлены принципы решения задачи сбора, сортировки формирования и от-

правки в бортовой компьютер выходных информационных массивов миниатюрного ре-

гистратора-анализатора электронов и протонов МиРА-ер в формате CubeSat  

Ключевые слова: CubeSat, радиационные пояса Ван Алена, цифровая обработка 

сигналов. 

Abstract 

The concept of an implementation of tasks on the collecting, sorting, the formation and 

sending to the on-board computer of the output information frames of the miniature electron 

and proton recording analyzer MiRA-er in CubeSat format is presented. 

Keywords: CubeSat, Van Allen radiation belts, digital signal processing. 
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ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ҐАВСІВСЬКОЇ СУМІШІ 

РОЗПОДІЛІВ ЗА МЕТОДОМ EM. 

Калюжний О. Я., доктор фіз.-мат. наук, професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Киів, Україна 

Популярними в наш час статистичними моделями випадкових сигналів є скінчені 

декомпозиції розподілів ймовірностей вигляду [1]: 

    1 2
1

, , , , α
K

K q q q
q

p f


 X α θ θ θ X θ

, 

(1) 

 1 2α ,α , ,αKα  — вектор вагових коефіцієнтів, на які накладаються об-

меження: 

 α 0q  , 

1

α 1
K

q
q

 . (2) 

 /q qf X θ  — багатовимірна густина розподілу ймовірностей спостережень 

X  q-го класу, qθ  — відповідний вектор параметрів. Завдання полягає в оці-

нюванні по вибірці спостережень сигналу, що підлягає розподілу (1), век-

тору параметрів  1 2, , , , KΘ α θ θ θ . 

Неважко бачити, що з врахуванням обмежень (2) декомпозиція (1) є се-

реднім розподілом спостережень, одержаним із K  неоднорідних статисти-

чних ансамблів. При цьому вагові коефіцієнти 1α , ,αK  відповідають за змі-

стом апріорним ймовірностям приналежності спостережень до відповідних 

ансамблів. Практичне застосування таких моделей зумовлене двома гру-

пами причин. По-перше, декомпозиція (1) може використовуватися як на-

ближення складних розподілів через суперпозицію якихось простіших роз-

поділів. По-друге, моделі у вигляді суміші розподілів мають місце у задачах, 

де масив спостережень X  й фактично є статистично неоднорідним. Подібні 

ситуації виникають, наприклад, у задачах розпізнавання та класифікації не-

стаціонарних сигналів, зокрема, мовних. З математичної точки зору оціню-

вання параметрів декомпозиції (1) є досить складною задачею. Метою до-

повіді є наочна ілюстрація вирішення цієї задачі за допомогою відомого [1, 

2] алгоритму EM (від Expectation-Maximization). 

Припустимо, як це часто вважають, що масив спостережень по кож-

ному ансамблю qX  складається з N векторів 1 2, , , Nx x x , кожен з яких від-

повідає окремому статистичному випробуванню, поміж собою ці випробу-

вання статистично незалежні. Тоді для спільного розподілу спостережень q-

го класу на підставі теореми множення ймовірностей можна записати: 

    
1

N

q q q i q
i

f f


X θ x θ , 
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де  q qf x θ  — спільний розподіл компонент кожного з векторів ix . Запи-

шемо логарифм функції правдоподібності задачі: 

    
1 1

log log α
N K

q q i q
i q

p f
 

 
   

 
 X Θ x θ

. 

(3) 

Безпосередня максимізація цього функціоналу по інформаційних параметрах Θ  

ускладнюється тим, що під знаком логарифму міститься сума розподілів. Однак, цю 

складність можна обійти, якщо штучно ввести індикаторний вектор y = (y1, y2, …, yN), 

кожен елемент якого вказує на приналежність відповідного вектору спостережень до пе-

вного ансамблю, тобто, iy q , якщо вектор ix  має розподіл  q qf x θ . Тоді виразом 

для логарифму функції правдоподібності повного вектору спостережень  ,y X  є: 

          
1 1

log , log , log α
i i i

N N

i i i y y i y
i i

p p y p y f
 

    y X Θ x Θ Θ x θ  (4) 

де враховано ту обставину, що   α
ii yp y Θ . Тепер цей індикаторний вектор 

y
 

будемо розглядати, як “втрачені” дані та скористаємося для пошуку оцінки інформацій-

них параметрів Θ  алгоритмом EM. Перш за все треба знайти так звану Q-функцію за-

дачі [1]: 

            ˆ ˆ ˆ, log , , log , ,
k k k

Q E p p p


        
y Y

Θ Θ y X Θ X Θ y X Θ y X Θ , 

де 
 ˆ k

Θ — поточне наближення оцінки. З використанням (4), знаходимо: 

               
1 1 1 1

ˆ, log α log ,
K N K N

k k k
q i q i q i

q i q i

Q W q f W q
   

    Θ Θ x θ  

де 
      ˆ,
k k

i i iW q p y q  x Θ . Наступна ітерація оцінки 
 1ˆ k

Θ  може 

бути одержана шляхом максимізації цієї функції по Θ . Зокрема, максиміза-

ція першого додатку цього виразу методом невизначених коефіцієнтів Лаг-

ранжа з урахуванням обмежень (2) дозволяє знайти наступну ітерацію оці-

нки вагових коефіцієнтів  1
α̂

k
q


. Апостеріорний розподіл 
   k

iW q  індикато-

рних даних знаходиться за формулою Байєса. Таким чином: 

     1

1

1
α̂

N
k k

q i
i

W q
N





  , 
   

    
    

1

ˆα̂

ˆα̂

k k
q q i qk

i K
k k

l il l
l

f
W q

f







x θ

x θ

. 

Тепер розглянемо чисельний приклад. Нехай кожний елемент спосте-

режень X  є двовимірним вектором (x1, x2), що може належати одному з двох 

можливих ґавсівських розподілів. Спостереження цих двох класів об'єдну-

ються до загального масиву X  шляхом чергування у випадковому порядку. 
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Відносна кількість спостережень різних класів у загальній вибірці визнача-

ється відповідними апріорними ймовірностями α1 та α2. Мета статистичних 

випробувань полягає в оцінюванні математичних очікувань, дисперсій та 

коефіцієнтів кореляції компонентів векторів (x1, x2) кожного з двох класів. 

При статистичному моделюванні було вибрано такі параметри двох 

класів ґавсівських розподілів: математичні очікування  1 1, 3
T

μ , 

 2 3, 1
T

  μ , дисперсії  2
1 0,8, 3,5

T
σ ,  2

2 1,5, 2,5
T

σ , коефіцієнти коре-

ляції r1 = 0,6, 

r2 = −0,8, апріорні 

ймовірності класів 

α1 = 0,3, α2 = 0,7. 

Рис. 1 ілюструє 

збіжність оцінок па-

раметрів двох розпо-

ділів. Неважко ба-

чити, що оцінки до-

сягають сталих зна-

чень вже через 10 

кроків від початку 

процесу. Але треба 

зазначити, що успіх 

суттєво залежить від 

початкової точки 

старту.  
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Анотація 

Розглянуто чисельний приклад вирішення задачі розділення ґавсівської суміші роз-

поділів за алгоритмом EM. Цей приклад може бути корисним для студентів, аспірантів, 

молодих науковців при вивченні математичних основ статистичного оброблення сигна-

лів. 

Ключові слова: Expectation-Maximization, статистичне оброблення сигналів. 

Abstract  

A numerical example for problem of Gaussian mixture separation by means of EM 

algorithm is given. The example can be useful for students, postgraduates, young researchers 

under studying mathematical bases of statistical signals processing. 

Keywords: Expectation-Maximization, statistical processing of signals. 
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IP-ВІДЕО ПРОТОКОЛИ ТА ЇХ МІСЦЕ У ТЕЛЕВІЗІЙНОМУ 

ВИРОБНИЦТВІ 

Лавріненко В. С. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Індустрія телевиробництва виробництва кожні кілька десятиліть пере-

живає революційний виток, після котрого змінюються принципи роботи та 

кінцевий результат. Тому недивно, що в світі, де мільярди пристроїв з шви-

дкими процесорами, якісними камерами, з можливістю відтворення інфор-

маційно-розважального продукту високої чіткості, під’єднаних до мережі, в 

кінцевому результаті ефективність, економічність та не лінійність відео тра-

нсляції через IP потоки буде витісняти традиційні методи, такі як Serial Dig-

ital Interface (SDI) або High Definition Multimedia Interface (HDMI). 

На віддалені відстані передати телевізійний сигнал по одних лише SDI 

кабелях неможливо. Рішення поступово еволюціонували від ліній радіоре-

лейного зв’язку та супутникових каналів до високошвидкісних оптичних 

лінії [1]. 

Багатокамерні тракти, побудовані на традиційних вже стандартах SDI 

(рис. 1), основним завданням котрих є доставка відеосигналу з однієї точки 

мовного центру до іншої, і так прекрасно функціонують, але побудова та-

кого мовного комплексу зводиться до використання великої кількості коак-

сіального кабелю та багато-портового SDI-маршрутизатора. Такі інфрастру-

ктури виходять досить таки коштовними, а кожен її структурний елемент 

повинен підтримувати всі стандарти SDI, починаючи з найпоширеніших SD, 

720, 1080, закінчуючи новими, котрі розробляються з року в рік. Саме тому 

постає питання в можливості адаптації подібних систем до нових стандартів 

якості мовлення, та кількості обладнання, котре необхідно буде викорис-

тати [2]. 
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Рисунок 1. Традиційна SDI модель 

Таким чином бажання побудувати ті частини тракту, що можуть бути 
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адаптовані з використанням IP-відео технологій пов’язане з можливістю 

зменшити кабельну інфраструктуру, та витрати, пов’язані з її реалізацією. 

Сьогодні існує два найбільш поширених протоколів IP-відео: SMPTE 

2022-6 та ASPEN, кожний з котрих працює на швидкостях понад 10 Гбіт/с. 

Найбільш наближений за своєю природою до SDI-протокол SMPTE 

2022-6. Нестиснений потік SDI пакується та передається по протоколу User 

Datagram Protocol (UDP) через 10Гбіт/с мережу. Передаваний контент і 

структура полів SDI-потоку залишаються незмінними [3] (рис. 2). 
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Рисунок 2. Типовий SMPTE 2022-6 метод 

Важливо розуміти, що потік створений SMPTE 2022-6, необхідно спа-

кувати на передавальній та розпакувати на приймальній стороні, що є не-

простою задачею, враховуючи складність самого SDI-потоку. 

ASPEN. Даний стандарт в своїй більшості повторює базову архітектуру 

SMPTE 2022-6, використовуючи UDP та Real-Time Transport (RTP) -пакети-

зацію на швидкостях 10 Гбіт/с. 

На ряду з апаратними засобами з’явилося простіше рішення. Техноло-

гія Network Device Interface (NDI) (рис. 3). 
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Рисунок 3. Типова NDI модель 
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Технологія NDI була розроблена під потреби вже існуючої 1 Гбіт/с ме-

режі, та може використовуватися навіть по Wi-Fi без використання спеціа-

льного обладнання. NDI використовує протокол Transmission Control Proto-

col (TCP) для передачі, стиснених високоякісним вейвлет-кодеком, відеока-

дрів однією частиною між двома програмними системами, виключаючи не-

обхідність застосування апаратних засобів для компресії, декомпресії та ро-

збивки з 10 Гбіт/с інтерфейсами[4] (рис. 3). 

Таким чином, ми не повинні обмежуватися лише одним стандартом. 

Необхідно аналізувати переваги кожного з них, та реалізувати різноманітні 

поєднання між програмною та апаратними частинами мовного комплексу, 

та обирати найкращий варіант під конкретну задачу. 
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Анотація 

Представлено існуючі варіанти протоколів IP-відео SMPTE 2022-6, ASPEN та но-

вий перспективний протокол NDI, котрі у поєднані з традиційним методами, такими, як 

SDI забезпечать більш ефективну організацію мовників.  

Ключові слова: протоколиIP-відео, SMPTE 2022-6, ASPEN, NDI, SDI. 

Аннотация 

Представлены существующие варианты протоколов IP-видео SMPTE 2022-6, 

ASPEN и новый перспективный протокол NDI, которые в сочетании с традиционным 

методами, такими, как SDI обеспечат более эффективную организацию вещателей. 

Ключевые слова: протоколы IP-видео, SMPTE 2022-6, ASPEN, NDI, SDI. 

Abstract 

Existing versions of IP Video Protocols such as SMPTE 2022-6, ASPEN, and the new 

promising NDI Protocol are presented, which, in combination with traditional methods such as 

SDI, will allow for more efficient broadcasting. 

Keywords: IP Video Protocols, SMPTE 2022-6, ASPEN, NDI, SDI. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРУПОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

СТАНЦІЇ РАДІОЗАВАД 

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Лозенко О. В., студент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

На сучасному етапі радіоелектронна боротьба (РЕБ) є найважливішою 

складовою частиною оперативного забезпечення діяльності сил у мирний і 

воєнний час, невід'ємною частиною інформаційної війни. Завданням РЕБ є 

забезпечення достовірності розвідки радіоелектронного захисту (РЕЗ) про-

тивника і одночасне недопущення або зниження можливості розвідки своїх 

РЕЗ, а також захист озброєння і військової техніки від засобів ураження. 

РЕБ в сучасних умовах набула форми спеціальної операції у збройній боро-

тьбі і, безсумнівно, буде удосконалюватися в війнах і військових конфліктах 

XXI століття.. Один із варіантів РЕБ передбачає застосування полів радіоза-

вад [1]. Застосування полів завад дає можливість розв’язати наступні задачі:  

1. Протидія розвідувальним літальним апаратам (ЛА), терористичним та 

диверсійно-розвідувальним групам. 

2. Захист об’єктів, від озброєння, яке застосовує інформацію з розвіду-

вальних ЛА. 

3. Захист території від засобів ураження, які використовують розвідува-

льну навігаційну інформацію. 

Спостереження в даний час і на перспективу бурхливий розвиток назе-

мних радіонавігаційних систем (РНС) стимулюється не тільки цивільними, 

а й військовими потребами. Завдання захисту території можна вважати ви-

рішеною, якщо забезпечується захист об’єкту від придушення радіонавіга-

ційних систем в будь-якій точці території, що захищається. Для вирішення 

цієї проблеми використовуються поля радіозавад. Поля радіозавад можуть 

мати різноманітну конфігурацію, яка визначається особливостями розташу-

вання об’єктів захисту та атаконебезпечними секторами [1]. До стандартних 

форм полів радіозавад відносяться поля, які складаються із бар’єрної зони 

та внутрішньої зони. У бар’єрній зоні розташовані в основному станції ак-

тивних шумових завад, а внутрішній зоні — станція активних імітуючих за-

вад 

Одним із поширених варіантів є лінійне розташування станцій завад 

(рис. 1). Таке розташування є найбільш характерним для бар’єрної зони. За-

соби роадіозавад у цій зоні можуть розміщуватися на поверхні землі, безпі-

лотних апаратів, пілотованих літальних апаратів, аеростатах і дирижаблів. 

Ефективність бар’єрної зони залежить від ймовірності влучення літального 

апарату противника в зону дії групи станції завад. 

Проведемо графо-аналітичний аналіз ситуації, що складається у станції 

активних шумових завад з лінійним розташуванням станцій радіозавад. 
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Нехай R — радіус дії станції завад, d — інтервал між станціями завад, 

Ri — відстані від ЛА до центрів зони дії станцій завад, Li — сектори курсів 

літальних апаратів (ЛА), що ведуть в зону дії станції завад. Будемо розгля-

дати ситуацію, коли літальний апарат (ЛА) може рухатися невизначеним ку-

рсом [2]. Тоді ймовірність влучення літальних апаратів (ЛА) в зону дії і-тої 

станції завад: 
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На підставі рис. 1 знаходимо: 
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Приймаючи до уваги залежність (1), (2), 
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Рисунок 1. Схема розташування станцій завад 

Розміщення станцій завад уздовж лінії можна оцінити розтягнутістю 

позиції 2k d R  [2]. На підставі залежності (3) запишемо: 
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(4) 

Для переривчастого розміщення станцій завад 1k  , для суцільного ро-

зміщення 1k  . Якщо розглянути і-ту зону по іншу сторону від R1, то можна 

записати: 
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, j = 2, 3, …, m. 
(5) 

Для випадку 1k   знаходимо: 

 
1 2

n m

i j
i j

P P P
 

   , 

де  iP  та jP  визначаються із залежностей (4), (5). 

Отримані співвідношення дають можливість оцінити ефективність ви-

користання групи станцій завад з врахуванням їх розташування, розтянуто-

сті позиції, секторів курсів літальних апаратів (ЛА), відстаней від літальних 

апаратів (ЛА) до центрів зон дії станцій завад та доповнюють відомі дані 

щодо організацій радіоелектронної протидії [1, 3]. Вони можуть використо-

вуватися на етапі удосконалення методів протидії радіоелектронним засо-

бам та організації процесу радіоелектронної протидії. 
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Анотація 

На підставі графіко-аналітичного аналізу проведено оцінювання ефективності гру-

пового застосування станцій завад. Визначено ймовірність влучення літального апарату 

(ЛА) у зону дії лінійно розташованих станцій активних завад. Враховано розтянутість 

позиції, сектори курсів ЛА, відстані до центрів зон дії станцій завад.  

Ключові слова: станції завад, лінійне розташування, ефективність. 

Аннотация 

На основании графикой-аналитического анализа проведена оценка эффективности 

группового применения станций помех. Определены вероятность попадания летатель-

ного аппарата (ЛА) в зону действия линейно расположенных станций активных помех. 

Учтены растянутость позиции, сектора курсов ЛА, расстояния до центров зон действия 

станций помех. 

Ключевые слова: станции помех, линейное расположение, эффективность. 

Annotation 

On the basis of graphical - analytical analysis the efficiency of group application of inter-

ference stations was evaluated. The probability of the aircraft being hit in the area of   linearly 

located stations of active interference was determined. The distance, the sectors of the LA 

courses, the distances to the centers of the zones of action of interference stations are taken into 

account. 

Keywords: interference stations, linear location, efficiency. 
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PROTOTYPE OF HIGH DYNAMIC RANGE CAMERA 

Malenchyk T. V.; Myronchuk O. Yu. 

National Technical University of Ukraine  

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine 

Real-time HDR (High dynamic range) cameras are useful in numerous spe-

cial tasks, e.g. in electrical and pulse TIG (Tungsten Inert Gas) welding, in im-

proving human vision in extreme or too light situations, laser applications, in in-

creasing driving safety under adverse conditions etc. 

The final form of the intended device maybe a special wearable helmet, 

HMD head mounted display) or other specialized device. An adequate platform 

for generating driving signals, calculations and processing is either an FPGA 

(Field Programmable Gate Array) or a sufficiently fast microcontroller. FPGA 

can provide fast processing of incoming data and fast accomplishment algorithms 

of video processing with low power consumption on a hardware level compared 

to a microcontroller implementation. 

Typical cameras have only limited dynamic range, which cannot cover all 

scenarios. In cameras, the dynamic range is the ratio between the largest and the 

smallest light illumination, for which a small incremental difference in the illumi-

nation is still discernible [1]. In a typical non-HDR camera, many details will get 

lost due to very bright or very dark regions in the image area. Using a HDRC 

(High dynamic range camera) the underexposition or overexposition is largely 

avoided.  

One of the methods how to artificially increase the dynamic range of a non-

HDRC is combining two or more differently exposed frames, see fig. 1. 

 
Figure1. Photos with different exposure 

In order to understand the principles of taking HDR images, there needs to 

understand differently exposed pictures [1]. Let us assume a sequence of frames  

  1 2 3 , , ...if f f f
 (1) 

obtained by various expositions. Each frame has its specific exposure level 

ki which can be controlled, i.e. the sequence of frames depends on the levels of 

exposure and photoquantity and can be described as follows  

   ,i if f k q x y
 

(2) 

where ki is a level of exposition, q is a photoquantityand x a nd y are spatial 

coordinates. This series of frames is necessary to consider true photoquantity. 

The method of forming HDR image using normal camera is minutely de-

scribed in [1]. Let f be a function which represents camera response function 
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(CRF), whereas f is a tonal value in scalar point, and a tonal image in a matrix one 

(e.g. a picture from a camera) [1]. Considering that the tonal value f is linearly 

changed with the value of pixel but only in a unit space, so with n-bit pixel value 

v which get back from a camera, fi is 

  ν 0,5 2n
if  

 
(3) 

where we have N images with different exposures ki. The subscript be tokens that 

it is i-th in a Wyckof set [2]. It means that the image set distinguishes only in an 

exposure. By definition ki < ki+1 ∀ i < N. Using f −1 as the mathematical inverse of 

f if it has only one argument, and otherwise as a joint estimator of photoquantity 

q̂ . 

To composite 2 images, the LUT (lookup table) should be obtained for a 

camera. LUT is a composition of a set of operations for creating HDR images 

from an alternating exposure set [1]. To build LUT firstly it is necessary to work 

out the CRF using formula (3). An evaluation of the photoquantity q̂  is calculated 

from pixel values f1 and f2. It can be realized by using weighted average with the 

certainty function w and with the CRF f [1]. To increase the speed of the process 

there may be included special conditions. 
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(4) 

where ΔEV is the exposure difference between f1 and f2; α, β are saturation param-

eters; qmax, qmin are the estimated q̂  values at the saturation points. After obtaining 

�̂�, dynamic range compression for LDR display is executed  q̂ . After new com-

pressed ˆcq  is found it is possible to use CRF to the q̂  [1]. To tune contrast level 

there can be used function k. 

  fQ k Q
 (5) 

With the help of the combination of the above functions all possible values 

of f1 and f2 is obtained (fig. 2): 

     1

Δ 1 2,f EVQ k f c f f f
 

(6) 

To avoid all complex processing actions the WDR CMOS sensor will be 

used. The NSC1005 is a Native WDR CMOS image sensor with an HD ready 

resolution of 1280 × 720 active pixels and ultra-low power consumption: less than 

260 mW full frame. Thanks to the Native WDR technology, the NSC1005 sensor 

delivers a dynamic range of more than 140dB in a single shot, without compro-

mising image quality rendering. Using this sensor will grant ultimate quality of 

image without any processing. 
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Figure 2. Composing two frames with different exposures 

The initial prototype of the camera is expected to be built based on an FPGA 

with reduced power consumption Intel Cyclone 10 LP which is available on the 

Intel CYC 1000 board and NSC1005 sensor for the camera. 

Application, fundamentals, mathematical description and two methods of 

formation of HDR image has been reviewed. The main aim is to make a prototype 

of HDR camera using low power consumption computation units such as Intel 

Cyclone 10 LP and highly sensitive sensor such as NSC 1005 to shoot HDR video 

in real-time. 
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Анотація 

Запророновано реалізацію камери з широким динамічним діапазоном на ПЛІС з 

використанням сенсору NSC1005 для спеціальних потреб. Представлені базові мета-

митичні співвідношення, які описують метод розширення динамічного діапазону ка-

мери. 

Ключові слова: HDR, HDR камера, експозиція, ПЛІС, кадр, зображення. 

Аннотация 

Предложено реализацию камеры с широким динамическим диапазоном на ПЛИС 

с использованием сенсора NSC1005 для специальных нужд. Представлены базовые ма-

тематические соотношения, описывающие метод расширения динамического диапазона 

камеры. 

Ключевые слова: HDR, HDR камера, экспозиция, ПЛИС, кадр, изображение. 

Abstract  

The implementation of a camera with a high dynamic range on the FPGA using the 

NSC1005 sensor for special needs is proposed. Basic mathematical relationships are presented 

which describes a method for expanding the dynamic range of a camera. 

Keywords: HDR camera, exposure, FPGA, frame, image. 
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РЕАЛЬНА ТА ПОТЕНЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

КОНФЛІКТУ 

Бичковський В. О., к. т. н., доцент; Островська Д. В., магістрант 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

В сучасних умовах використання радіоелектронних систем (РЕС) все 

більше уваги приділяється забезпеченню їх функціонування в умовах зміни 

режимів роботи, впливу завад та у критичних ситуаціях. Узагальненою осо-

бливістю РЕС є неможливість виконання поставленої задачі без зовніш-

нього та внутрішнього інформаційного забезпечення. Таким чином, виникає 

можливість руйнування інформації та інформаційного подавлення РЕС, що 

реалізується системою радіоелектронної протидії (СРЕП). Отже, виникає ін-

формаційний конфлікт між РЕС та СРЕП і задачу аналізу ефективності РЕС 

в умовах інформаційного конфлікту слід вважати актуальною [1, 2] . 

Приймемо до уваги, що наслідки інформаційного конфлікту можна оці-

нити ймовірністю P, з якою РЕС виконують поставлену функціональну за-

дачу. У штатному режимі роботи РЕС ця ймовірність постійно збільшується 

за рахунок надходження інформації I = I(t) та асимптотично наближується 

до одиниці. Якщо K — константа швидкості зміни P за рахунок надхо-

дження I, то можна записати: 

  1dP K P dI  . (1) 

Перейдемо до зворотної події та позначимо g = 1 − P. Тоді на підставі 

формули (1) визначаємо: 

 dg
KdI

g
 

. 
(2) 

Позначивши lnG g , n

dI
C

dt
 , на підстав залежності (2) знаходимо: 

 dG KdI  , (3) 

 
n

dG
KC

dt
  . (4) 

Розглянемо ситуацію, коли в РЕС від джерела надходить інформація із 

постійною швидкістю C1. Для забезпечення протидії роботі РЕС організо-

вано перехоплення інформації від того ж джерела з подальшим впливом, 

спрямованим на зменшення швидкості зростання кількості інформації в 

РЕС (рис. 1). 

Тоді можна записати: 

 
1 3

dP
C K I

dt
 

, 
(5) 
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де 3 1
mK bC  — коефіцієнт, який характеризує інтенсивність втрат інформа-

ції та залежить від C1 [3]. 

 
Рисунок 1. Схема руйнування інформації в радіоелектронній системі 

В загальному випадку 3 1
mK bC , де b — розмірний коефіцієнт. Таким 

чином, залежність (5) приймає вигляд: 

 

1 1
m

dI
dt

C bC I



. (6) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (6) від 0 до I, а праву від 0 до t, за 

умови 1 1
1(bC )mI   знаходимо: 

  11
1

1
1 exp m

m
I bC t

bC 
   
 

. 
(7) 

На підставі залежностей (4), (7) визначаємо: 

  1 1exp bC tmdG KC dt  
. 

(8) 

Інтегруючи ліву частину рівняння (8) від 0 до 𝐺, а праву від 0 до 𝑡, зна-

ходимо: 

  11
1

1 exp m

m

K
G bC t

bC 
    
 

. 
(9) 

Усталене значення 

 
 ст 1

1

lim
mt

K
G G t

bC 
  

. 
(10) 

Приймаючи до уваги залежність (9), визначаємо: 

 
1

1 1

1
ln

m m

K
t

bC K bGC 


 . 
(11) 

Приймемо до уваги, що G < 0. Тоді для знаменника формули (11) мо-

жна записати: 

 1
1 0mK b G C  

. (12) 

Приймемо до уваги, що G = ln(g), g = 1 − P. Таким чином, 

P = 1 − exp(G). Тоді на підставі залежностей (9), (10) можна записати: 
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Таким чином, встановлено потенційну та реальну ефективності функ-

ціонування РЕС в умовах перехоплення інформації іншою стороною конф-

лікту та подальшого деструктивного впливу на РЕС. 

Отримані результати дають можливість визначити реальні та потен-

ційні можливості РЕС в умовах інформаційного конфлікту та встановити 

час, необхідний для виконання поставленої задачі. В результаті проведеного 

аналізу з’ясовано, які обмеження накладаються на характеристики  РЕС. Ре-

зультати аналізу можна використовувати в процесі модернізації існуючих 

РЕС, на початковому етапі проектування нових РЕС та в процесі розробки 

систем радіопротидії. 
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Анотація 

На підставі методу аналогій складено прогнозну модель інформаційного забезпе-

чення радіоелектронних систем (РЕС) в умовах деструктивних впливів. Враховано вну-

трішні та зовнішні обмежувальні фактори. Встановлено зв`язок між інформаційною 

спроможністю РЕС та швидкістю зміни кількості інформації. Визначено прогнозну фу-

нкцію для оцінювання ефективності РЕС. 

Ключові слова: радіоелектронна система, деструктивні впливи, інформація, про-

гнозування.   

Аннотация 

На основании метода аналогий составлена прогнозная модель информационного 

обеспечения радиоэлектронных систем (РЭС) в условиях деструктивных воздействий. 

Учтены внутренние и внешние ограничивающие факторы. Установлена связь между ин-

формационной способностью РЭС и скоростью изменения количества информации. 

Определена прогнозная функция для оценки эффективности РЭС. 

Ключевые слова: радиоэлектронная система, деструктивные воздействия, инфор-

мация, прогнозирование. 

Abstract 

Based on the method of analogies, a forecast model of information support of radio-elec-

tronic systems (RES) in the conditions of destructive influences is compiled. Internal and ex-

ternal limiting factors are taken into account. A connection is established between the infor-

mation capacity of RES and the rate of change in the amount of information. The predictive 

function for evaluating the effectiveness of the RES 

Keywords: electronic system, destructive effects, information, forecasting. 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 177 

МЕРЕЖА LTE, ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ГОЛОСУ. ПОРІВНЯННЯ 

CSFB ТА VOLTE ТЕХНОЛОГІЙ 

Павленко Є. В.; Дюжаєв Л. П., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Традиційно, передача голосу в мобільних мережах здійснюється з ви-

користанням комутації каналів (Circuit Switch - CS). Так як LTE не підтри-

мує комутацію каналів, а використовує тільки комутацію пакетів (Packet 

Switch - PS), то існує кілька варіантів організації передачі голосу в мережах 

LTE. Це технологія CS Fallback і технологія VoLTE. 

Типовою послугою на базі мережі LTE є передача даних, але підтримка 

сервісу для передачі голосу в мережі LTE не визначена.  Однак існує декі-

лька рішень цієї проблеми. Одним з перших – рішення Circuit-Switched 

Fallback (CSFB) [1]. Принцип роботи VoLTE полягає в наступному: голосові 

виклики мережі LTE, здійснюються цією мережею на основі IMS-

платформи через інтернет протокол. 

Технологія 

СSFB дозволяє 

мобільній стан-

ції, яка підклю-

чена до мережі 

LTE, передавати 

вхідні/вихідні го-

лосові запити. 

Але реалізація 

передачі голосу 

по мережі LTE 

(VoLTE) не де-

шева, до того ж 

потребує додат-

кового облад-

нання (IMS, до-

даткові інтерфейси і т.д) і тому, як альтернатива, була розроблена техноло-

гія СS Fallback, яка дозволяє використовувати вже існуючу UMTS інфра-

структуру [1]. На рисунку 1 зображена архітектура мережі, необхідна для 

використання СS Fallback. Мається на увазі, що оператор має як мережу 

LTE, так і мережу більш раннього покоління (UMTS і GSM). Також, обов’яз-

ково повинна бути підтримка інтерфейсу SGs між MME і MSC. 

Особливості технології CSFB полягають у модернізації MME і MSC 

для передачі сигналізації і SMS, збільшенні затримки при встановленні го-

 
Рисунок 1. Архітектура CSFB 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

178 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

лосового з’єднання (основний недолік), а також зниження швидкості пере-

дачі даних до швидкостей 2,5G/3G. 

Технологія Voice over LTE передбачає передачу голосу по мережі LTE, 

засобами доставки цього голосового потоку мережею LTE. Голосова єм-

ність, а також ємність даних цієї технологія в 3 рази більше мережі 3G 

UMTS, а також в 6 разів більше мережі 2G GSM [1]. Обслуговування голо-

сових викликів  відбувається за рахунок передачі пакетів даних голосового 

сигналу через пакетні канали (Voice over IP). У разі втрати LTE-покриття 

голосовий виклик перенаправляється в мережу 2G/3G мережу коммутації 

каналів (CS-voice). Для цього потрібна активація функціонала Single Radio 

Voice Call Continuity.  

 
Рисунок 2. VoLTE з підтримкою SRVCC 

Для збільшення спектральної эфективності між базовою станцією і мо-

більним терміналом може використовуватись стиснення заголовків (Robust 

Header Compression, ROHC). Коли не використовується стиснення заголов-

ків, розмір IP заголовка становить 40 байт. Використання ROHC дозволяє 

зменшити розмір IP заголовка до 5 байт, що особливо важливо при передачі 

голосу так як розмір пакету в цьому випадку достатньо малий. Таким чином, 

використання функціональності заголовків стиснення дозволить суттєво 

збільшити кількість одночасно підтримуючих VoLTE з’єднань. 

В табл. 1 представлено порівняння якості передачі голосу в мережах 

LTE і 3G. 

Таблиця 1 
 VoLTE 3G(WB-AMR) 3G(NB-AMR) 

Якість Відмінна Добра Задовільна 

Час виклика ~ 1 сек ~ 5 сек ~ 6 сек 

Звуковий сигнал 50 – 7000 Гц 50 – 7000 Гц 200 – 3400 Гц 

Швидкість 23.85 – 6.6 кбіт/с 12.65 – 6.6 кбіт/с 12.2 – 4.75 кбіт/с 
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Таким чином, при порівнянні двох технологій СSFB і VoLTE можна 

прийти до висновку, що впровадження технології CSFB являється більш до-

ступною задачею так як вона може використовувати вже існуючу UMTS ін-

фраструктуру. Але дана технологія має ряд суттєвих недоліків. Більш перс-

пективною виглядає технологія VoLTE. 

Впровадження даної технології дозволить: 

– покращити якість зв’язку; 

– зберегти швидкість інтернет-з'єднання при голосовому виклику; 

– зменшити час встановлення голосового з'єднання; 

Функціональність VoLTE вже впроваджується по всьому світу, чому 

сприяє доступність мобільних терміналів з підтримкою цієї функціонально-

сті. VoLTE дозволяє підвищити ефективність мереж операторів і поліпшити 

користувальницький досвід в області голосового сервісу 

Основними труднощами для впровадження даної технології є: 

– високі витрати на установку IMS платформи; 

– відсутність якісного LTE покриття; 

– мала кількість пристроїв з підтримкою цієї функції. 
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Анотація 

В данній роботі розглядаються і порівнюються технології CSFB і VoLTE для пере-

дачі голосу в мережах 4G. Технологія CSFB має затримки при встановленні голосового 

зв’язку, тоді як технологія VoLTE має високі затрати на встановлення IMS платформи, а 

також якісного покриття.  

Ключові слова: голосова передача, якість голосової передачі, архітектура мережі, 

3G. 

Аннотация 

В этой работе рассматривается и сравниваются CSFB и VoLTE технологии, пред-

назначенные для голосовой передачи в 4G. CSFB, как технология, имеет задержки во 

время установления голосовой связи тогда как VoLTE имеет высокие затраты на уста-

новление IMS платформы, а также качественного покрытия. 

Ключевые слова: голосовая передача, качество голосовой передачи, сетевая архи-

тектура, 3G. 

Abstract  

This paper discusses and compares CSFB and voice VoLTE technologies in 4G networks. 

CSFB technology has delays in setting up a bare-arm connection whereas CSFB technology 

has high VoLTE for setting up an IMS platform as well as quality coverage. 

Keywords: voice transmission, voice quality, network architecture, 3G. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ 

ОДНОУРОВНЕВОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАДИОКАНАЛА 

Савчук Д. Є. 

Национальный технический университет Украины «Киевський 

политехнический иснтитут имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 

Вступление. Человечество всегда испытывало потребность в общении, 

как следствие, на протяжении всей истории происходит улучшение и модер-

низация средств связи, от сигнальных костров до спутников связи, которые 

могут передавать больше нескольких гигабит данных в секунду. В данной 

работе предлагается динамический алгоритм организации одноуровневой 

сети с использованием исключительно радиоканала, без использований фи-

зического или спутникового каналов.  

Алгоритм является динамическим, так как позволяет сети адаптиро-

ваться при выходе из строя отдельно взятой радиостанции. А сеть является 

одноуровневой, так как физически невозможно установить единый кон-

троль и управление над всеми радиостанциями, как функционирующими, 

так и строящимися, соответственно каждая из них должна принимать некую 

часть решений самостоятельно, хоть и основываясь на общем наборе пра-

вил. 

Данный алгоритм не предусматривает активного участия человека, но 

лишь наличия радиоаппаратуры с программным модулем. В рамках этой 

статьи отдельная радиостанция будет называться агентом. Использовать 

данный алгоритм смогут как неподвижные, так и подвижные агенты, един-

ственным условием является возможность установления соседства с как ми-

нимум одним другим агентом.  

Алгоритм предусматривает несколько состояний агента: поиск соседа, 

установка соседства, установленное соединение. Один агент может нахо-

диться в разных состояниях по отношению к разным агентам.  

Начнем с состояния “Поиск”. В этом состоянии агент пытается всеми 

возможными способами найти других соседей и установить с ними отноше-

ния. Для этого он на максимальной мощности поочередно в доступных ра-

диодиапазонах транслирует информацию о себе и уже установленных со-

седствах. В состав информации о себе он указывает свои географические 

координаты, которые выступают в роли уникального идентификатора дан-

ного агента, максимальную пропускную способность, доступные для при-

ема/передачи радиодиапазоны, доступные способы помехозащищенного и 

шифрованного кодирования и иные параметры радиомодуля. 

Другой агент, получив сообщение “Поиск” от агента, с которым не 

установлено соседство, на максимальной мощности на той-же частоте 
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отравляет этому агенту информацию о себе. Через некоторое время при от-

сутствия сообщений от неизвестного агента сообщение дублируется и на 

других доступных радиодиапазонах. Таким образом с некоторыми агентами 

может быть установлено соседство на радиочастотах, которые позволяют 

коммуницировать только на относительно коротких дистанциях, а с некото-

рыми на других радиочастотах, которые позволяют коммуницировать на 

больших расстояниях. 

Если у них установилась двухсторонняя связь, то в течении некоторого 

времени они договариваются о параметрах радиопередачи и начинают по-

степенно понижать мощность передачи, обмениваясь измеряемыми пара-

метрами радиоканала, такими как соотношение сигнал/шум, процент оши-

бок в принимаемых сообщениях. Договорившись об оптимальных парамет-

рах передачи для каждого из агентов, они переходят в состояние “Установ-

ленное соединение”, после чего рассказывают о данном соседстве другим 

соседям. 

Список всех напрямую доступных соседей, а также соседей, доступ к 

которым доступен через транзитных агентов хранится в базе данных, с со-

ответствующими полями для оптимальных параметров передачи, список 

доступных диапазонов, а также другая информация, связанная с каждым со-

седом. Таким образом любой агент, состоящий в топологии знает, как от 

него установить соединение с любым другим агентом, какие частоты при 

этом использовать, с какой мощностью излучать и какую кодировку исполь-

зовать. 

Периодически агенты сверяют свои базы данных, при этом не переда-

вая их друг другу. Этого можно добиться использую такой инструмент как 

хеш-функцию. Она позволяет создать нечто наподобие цифрового отпе-

чатка. Соответственно соседи обмениваются хешами своих баз данных, и 

если они отличаются, начинается процедура синхронизации баз данных. 

Если агент по какой-либо причине перестал подавать признаки жизни, 

его соседи еще ждут некоторое время, перед тем как пометить его как неак-

тивного, и пересчитать топологию и лучшие маршруты к другим агентам 

так, чтобы они не проходили через неактивного соседа. 

В ситуации, когда у агента есть выбор, кому из соседей транслировать 

сообщение, чтобы оно в итоге дошло до адресата, этот выбор необходимо 

делать на основе такого показателя как “стоимость пути”. Каждый агент об-

ладает информацией о всей топологии, и на основе этого выбирает не луч-

ший путь для себя, а лучший путь в целом для сети. Стоимость пути явля-

ется численным показателем, который высчитывается на основе различных 

параметров линии связи. 

Также для более оптимального использования радиоресурса вводится 

понятие временного защитного интервала. Перед тем как агент начнет что-

то передавать на определённой частоте, он сначала определяет, не исполь-

зуется ли эта частота другим близко находящимся агентом. И только когда 
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частотный диапазон освободится, агент сможет начать передачу, но через 

некоторый небольшой промежуток времени, который выбирается случайно 

в диапазоне до одной секунды.  

Стоимость пути является одной из характеристик линии связи между 

двумя агентами. Для определения стоимости пути, который включает од-

ного или нескольких транзитных агентов необходимо всего лишь просум-

мировать стоимости между всеми отдельными агентами. Чем ниже стои-

мость пути, тем он считается приоритетнее. Соответственно, стоимость 

должна быть обратно пропорциональна пропускной способности линии 

связи и минимально необходимой мощности излучения. 

Для гарантии того, что данные будут переданы полностью и без оши-

бок на принимающей стороне, будет использоваться пакетная передача дан-

ных с подтверждением получения. То-есть принимающий агент будет по-

сылать специальные пакеты, которые будут означать что определенный 

объем данных был принят без ошибок и в нужном порядке. Однако при хо-

роших условиях канала уведомлять о приеме без ошибок было бы излишне, 

поэтому в таком случае принимающий агент будет уведомлять только о том, 

что пакеты пришли с ошибками, и соответственно отправитель перешлет 

еще раз необходимые пакеты.  

Таким образом в данной статье были представлены основные прин-

ципы работы алгоритма постройки одноуровневой сети посредством радио-

канала. 

Анотація 

Представлені основні принципи роботи алгоритму побудови 

однорівневої динамічної мережі виключно за допомогою радіоканалу. 

Також розкрито деякі детальні особливості алгоритму, включаючи пошук 

сусідів, вибір кращого маршруту. 

Ключові слова: Алгоритм, протокол, однорівневі мережі, динамічна 

маршрутізація. 

Аннотация 

Представлены основные принципы работы алгоритма постройки одно-

уровневой динамической сети исключительно посредством радиоканала. 

Также раскрыты некоторые детальные особенности алгоритма, включая по-

иск соседей, выбор лучшего маршрута. 

Ключевые слова: Алгоритм, протокол, одноуровневые сети, динами-

ческая маршрутизация. 

Abstract  

The basic principles of the algorithm for constructing a single-level dynamic 

network exclusively through a radio channel are presented. Some detailed features 

of the algorithm are also disclosed, including the search for neighbors and the 

choice of the best route. 

Keywords: Algorithm, protocol, single-level networks, dynamic routing. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛУЧОМ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЗОВРАЩАТЕЛЕЙ 

Чмельов В. О. к. т. н., доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Построение современных радиолокационных систем (РЛС) требует со-

здания фазированных антенных (ФАР) решеток с электронным управле-

нием лучом с широким углом сканирования и коэффициентом усиления ан-

тенны порядка 30 дБ, а это приводит к увеличению количества элементов 

ФАР до нескольких тысяч. Соответственно, при использовании классиче-

ской схемы построения ФАР, потребуется подобное количество фазовраща-

телей для формирования фронта волны, который должна излучать антенна. 

Применение традиционной схемы управления лучом с помощью фазо-

вращателей рис. 1 приводит к усложнению системы, повышению ее стоимо-

сти, и снижает надежность работы прямопропорционально с увеличением 

числа элементов ФАР [1]. 

 
Рисунок 1. ФАР с электронным управлением луча антенны 

Для решения указанной проблемы предлагается использовать цифро-

вые активные фазированные антенные решетки (ЦАФАР), в которых фор-

мирование фронта волны выполняется цифровым процессором управления 

лучом. В цифровом процессоре осуществляется преобразование сигналов на 

основе дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и его свойства — сдвиг 
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дискретного сигнала и спектра во времени [2. с. 482]. Если, последователь-

ности отсчетов сигнала s(n) на конечном интервале времени дτT N  ( дτ  — 

время дискретизации, N — количество отсчетов сигнала) соответствует 

ДПФ 
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где, k = 0 … N − 1, n = 0 … N − 1, то задержанному сигналу s(n + m) будет 

соответствовать, при замене переменных n + β = r, n = r − β 
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дискретный спектр со спектральными составляющими  
2π

βj k
NX k e . Таким 

образом, сдвиг дискретного сигнала во времени на m интервалов приводит 

к изменению фазо-частотной характеристики ДПФ на величину 
2π

βk
N

 в со-

ответствии теоремы запаздывания [2], а амплитудно-частотный спектр оста-

ется неизменный. Можно показать и обратное [2, с. 44], если всем составля-

ющие спектра сигнала дать фазовый сдвиг, то сигнал сдвигается во времени 

на соответствующую величину. Запишем обратное дискретное преобразо-

вание Фурье (ОДПФ) 
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Кроме этого, при сдвиге спектральных составляющих сигнала X(k - β), 

после ОДПФ и замены переменных ,   ,k d k d       получим 
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Дискретные составляющие сигнала умножены на фазосдвигающий ко-

эффициент 

2π
β

 
j k

Ne . 

Использование свойств ДПФ и ОДПФ позволяет осуществлять фазо-

вый сдвиг сигнала путем внесения соответствующего множителя в его дис-

кретный спектр, и осуществлять электронное управления лучом ЦАФАР без 

использования специальных устройств изменения фазы сигналов в элемен-

тах ФАР. Реализация указанного подхода предусматривает обязательное ис-

пользование квадратурных каналов обработки при передаче и приёме сиг-

налов. 

Перелік посилань 

1. Вендик О. Г. Фазированная антенная решетка — глаза радиотехнической си-

стемы/ О. Г. Вендик // Соросовский образовательный журнал №2 1997. — С.115–120. 
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Анотація 

Запропоновано підхід до синтезу цифрових антенних решіток без застосування спе-

ціальних пристроїв зміни фази сигналів. Застосовані властивості дискретного перетво-

рення Фурьє. 

Ключові слова: ФАР, ЦАФАР, ДПФ, пристрої зміни фаз. 

Аннотация 

Предложен подход к синтезу цифровых антенных без использования специальных 

устройств изменения фазы сигналов. Применены свойства дискретного преобразования 

Фурье. 

Ключевые слова: ФАР, ЦАФАР, ДПФ, устройства изменения фазы. 

Abstract  

An approach to the synthesis of digital antennas without the use of special devices for 

changing the phase of signals is proposed. The properties of the discrete Fourier transform are 

applied. 

Keywords: electronically scanned array, AESA, DFT, phase change devices. 
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СИСТЕМИ IP-ТЕЛЕФОНІЇ НА БАЗІ ВІРТУАЛЬНИХ 

АВТОМАТИЧНИХ ТЕЛЕФОННИХ СТАНЦІЙ (ВАТС) 

Чорний В. О., студент; Мовчанюк А. В., к. т. н., доцент 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

VoIP, також відома як IP-телефонія — це передача голосових сигналів 

за допомогою Інтернет-протоколу (IP) через Інтернет або приватну мережу 

даних. У більш простій формі, VoIP перетворює голосовий сигнал з вашого 

телефону в цифровий сигнал, який надалі розповсюджується мережею Інте-

рнет. Функціональна архітектура систем VoIP зображена на рисунку 1. 

 
Рисунок 1. Основна функціональна архітектура VoIP 

Протоколи IP-телефонії забезпечують реєстрацію на сервері провай-

дера, абонентського пристрою (GSM чи IP шлюз, телефон, пристрій для 

ПК), виклик або його переадресацію, встановлення голосового з’єднання, 

передачу інформації(імені та номеру) абонента.  

Комутація пакетів відбувається під час передачі голосу. Це означає, що 

вся інформація розподіляється на пакети, які передаються від одного вузла 

до іншого. При цьому може використовуватися UDP або TCP протоколи. 

Різниця між в ними в тому, що UDP протокол не потребує підтвердження 

з’єднання а просто передає потік даних. TCP в свою чергу гарантує доставку 

пакетів до кінцевої точки. Тому в IP-телефонії переважно використовують 

UDP протокол. Так як він може передати більшу кількість інформації і за 

коротший час. 

Під час передачі голосу в цифровій формі, кожен тип сигналу, при од-

ній і тій самій тривалості і якості, вимагає різну кількість біт для кодування. 

Звідси, швидкість передачі сигналу, також може бути різною, що вимагає 
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використання кодеків зі змінною швидкістю. Основою таких кодеків є кла-

сифікатор вхідного сигналу, який визначає ступінь інформативності і, в 

зв’язку з цим, задається метод кодування і швидкість передачі даних. Най-

частіше вживані кодеки це: 

1. GSM 

2. G 711a-law 

3. G 729 

4. G 726 

5. G.711 uLaw інакше (Mu-law) 

Віртуальні АТС найчастіше використовують SIP-протокол передачі да-

них. Він описує, яким чином клієнтська програма може запросити з’єднання 

у іншого, іноді віддаленого клієнта, що знаходиться в тій самій мережі, ви-

користовуючи його унікальне ім’я. Архітектура SIP протоколу передачі да-

них зображена на рисунку 2. 

 
Рисунок 2. Архітектура SIP протоколу 

На відміну від аналогової АТС, віртуальна не потребує спеціального, 

дорогого обладнання, яке буде стояти в офісі, користувач підключається до 

ВАТС за допомогою шлюзів і аналогових телефонів, або за допомогою IP 

телефонів. Це дозволяє створити офіс будь-де, без прив’язки до фізичної ад-

реси. Навіть, якщо ваш офіс на 2 різних континентах. 

Віртуальна АТС дає змогу вибудувати логіку вхідних і вихідних викли-

ків, через деякий час змінити її, підключати багатоканальні SIP номери різ-

них провайдерів(Intetelecom, Zadarma, DataGroup, VegaTelecom), програмно 

прописувати інтерактивне голосове меню. Також є можливість інтеграції ва-

шої віртуальної АТС з різними видами CRM систем, які використовуються 

для роботи з клієнтами(в основному в бізнес сфері). 
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Ще одним не мало важливим фактором є те, що для IP-телефонії на ві-

ртуальній АТС не обов’язковим придбання фізичних телефонів, можна ви-

користовувати програми на ПК, а також мобільних пристроях, на яких мо-

жна зареєструвати внутрішню лінію, робити вихідні і приймати вхідні, згі-

дно прописаних правил.   

Таким чином, сучасна IP-телефонія — це інформаційна технологія, яка 

дає змогу використовувати будь-яку IP-мережу, як засіб організації та ве-

дення телефонних розмов, передачі відеозображень та факсів, у режимі ре-

ального часу. Сьогодні вже можна говорити про те, що IP-телефонія стала 

деяким стандартом у телефонних комунікаціях. Це пояснює зручність, на-

дійність та відносно невисоку вартість IP-телефонії порівняно з аналоговим 

зв'язком. Також IP-телефонія підвищує ефективність ведення бізнесу і дає 

змогу здійснювати, такі раніше недоступні операції, як інтеграція з різними 

бізнес-додатками. 
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Анотація 

В наш час технології розвиваються кожного дня. І все більше впроваджуються в 

наше життя починаючи від модема що передає Wi-Fi, закінчуючи системою керування 

розумним будинком, в вашому смартфоні Створення систем зв’язку не можливе без оп-

тимізації економіко-технічних питань. Пропонується перейти від аналогових АТС до ві-

ртуальних АТС, які мають більш зручний спосіб керування і більш розширені можливо-

сті. 

Ключові слова: ВАТС, VOIP-технологія, SIP-протокол. 

Аннотация 

В наше время технологии развиваются с каждым днем. И все больше внедряются в 

нашу жизнь, начиная от модема передающего Wi-Fi, заканчивая системой управления 

умным домом, в вашем смартфоне. Создание систем связи невозможно без оптимизации 

экономико-технических вопросов. Предлагается перейти от аналоговых АТС в виртуаль-

ных АТС, которые имеют более удобный способ управления и более расширенные воз-

можности. 

Ключевые слова: ВАТС, VOIP-технология, SIP-протокол. 

Abstract 

Nowadays, technology is developing every day. And more and more are being introduced 

into our lives, starting from a Wi-Fi transmitting modem, ending with a smart home control 

system in your smartphone. Creating communication systems is impossible without optimizing 

economic and technical issues. It is proposed to switch from analog exchanges to virtual ex-

changes, which have a more convenient way to manage and more advanced features 

Keywords: VATS, VoIP-technology, SIP-protocol. 



 

Телекомунікація, радіолокація, навігація 

Міжнародна науково-технічна конференція 

 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 189 

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СЕЛЕКЦІЇ РУХОМИХ 

ЦІЛЕЙ В СУЧАСНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ЗАСОБАХ 

КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ 

Юрковський Я. М. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Сьогодні відбувається надзвичайно швидкий розвиток технологій літа-

льних апаратів. Вже пройшло багато років від польоту першого літака і 

сфера повітряних засобів зазнала значних змін. З розвитком суспільства по-

чали виникати нові проблеми. Стало зрозуміло, що деякі роботи набагато 

краще та ефективніше виконувати з повітря або безпосередньо в повітрі, на-

приклад: збирання метеорологічних даних, контроль за масштабними назе-

мними процесами, охорона території, доставка через повітря, розваги та во-

єнні задачі. Для вирішення нових задач людина почала створювати безпіло-

тні літальні апарати (БПЛА). Літальні апарати мають надзвичайно багато 

можливостей для застосування у будь-якій сфері людського життя та відно-

сно звичайних літаків, низьку ціну, що і спричинило велику популярність 

нових літальних апаратів.  

Відповідно до масового використання нових повітряних засобів пос-

тала проблема їх виявлення в повітряному просторі. Оскільки класичні сис-

теми контролю повітряного простору були спроектовані для виявлення ці-

лей з іншими параметрами швидкості, стало зрозуміло, що необхідно удо-

сконалення систем у зв’язку з появою нових низькошвидкісних літальних 

апаратів. Будь-які низькошвидкісні літальні апарати (квадрокоптери, дрони, 

метеозонди, аеростати) будуть невидимі для старих систем контролю та мо-

ніторингу повітряного простору. Тобто стандартна система селекції рухо-

мих цілей з її зоною режекції (рис. 1) не забезпечує виявлення низькошвид-

кісних об’єктів на фоні статичних завад місцевих предметів [1]. 

 
Рисунок 1. АЧХ стандартної системи селекції рухомих цілей 
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Рисунок 2. Структурна схема двухканального черезперіодного компенсатора 

Для виявлення таких цілей потрібно удосконалити систему. Необхідно 

побудувати адаптивну систему селекції рухомих цілей, потрібно внести 

зміни в структуру приймального каналу: в кожний квадратурний канал після 

аналого-цифрового перетворювача пропонується додати апарат, який ство-

рить “вікно Хеммінга”, щоб придушити бокові пелюстки статичних предме-

тів і створити режекторні цифрові фільтри, які будуть адаптуватися до умов 

роботи [2]. Найкращим варіантом буде обрати рекурсивні фільтри з нескін-

ченною імпульсною характеристикою (НІХ). НІХ фільтри є рекурсивними, 

тобто використовують зворотний зв'язок, їх імпульсна характеристика має 

нескінченну тривалість, також вони мають нелінійну фазочастотну характе-

ристику, і хоча НІХ фільтри є потенційно нестабільні, вони більш ефективні, 

ніж фільтри з кінцево-імпульсною характеристикою. НІХ фільтри перева-

жно проектуються за характеристикою аналогового фільтра та зазвичай ре-

алізуються каскадним з'єднанням ланок другого порядку (біквадратних фі-

льтрів). На практиці створення НІХ фільтрів високого порядку призводить 

до накопичення помилок квантування (через арифметику з фіксованою точ-

кою і кінцевою довжиною слова) можуть викликати нестійкість роботи фі-

льтра. З цієї причини практична реалізація виконується, як правило, каскад-

ним включенням декількох біквадратних ланок з відповідними коефіцієн-

тами замість прямої форми реалізації. Дані при обчисленні біквадратних фі-

льтрів можуть масштабуватися роздільно, а потім біквадратні ланки каска-

дуються для мінімізації помилок рекурсивного накопичення. 

Для того щоб виявити слабкий сигнал необхідно усунути бічні пелюс-

тки в спектрі, які виникають коли ми обмежили сигнал прямокутним вікном. 

Тобто, щоб усунути ці пелюстки необхідно усунути їх в спектрі віконної 

функції, отже необхідно змінити віконну функцію, а саме зробити її більш 

гладкою, як це показано нижче (рис. 3). 
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Рисунок 3. Гладка вагова функція 

Цифрові фільтри будуть адаптуватися на основі оптимального обчис-

лення вагових коефіцієнтів цифрового фільтру і забезпечувати необхідні 

форми АЧХ для найкращого виявлення цілей [3]. 
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Анотація 

Проведений аналіз сучасних проблем селекції рухомих цілей радіолокаційними за-

собами та запропонований варіант вирішення цих проблем. 

Ключові слова: радіолокаційні засоби, селекція. 

Аннотация 

Проведен анализ современных проблем селекции движущихся целей радиолокаци-

онными средствами и предложен вариант решения этих проблем.  

Ключевые слова: радиолокационные средства, селекция. 

Abstract 

The analysis of modern problems of selection of moving targets by radar means is carried 

out and the solution of these problems is offered.  

Keywords: radar, selection. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ OFDM З ЦИКЛО-СТАЦІОНАРНИМ 

ВИЗНАЧЕННЯМ СПЕКТРА 

Ященко С. В., студент; Булашенко А. В., ст. викл. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Для підвищення ефективності використання смуги пропускання дослі-

дники запропонували декілька носійних фільтрів [1]. Але для кращого під-

вищення ефективності використання смуги пропускання дослідники пропо-

нують використовувати технологію 5G [2]. Когнітивне радіо є однією із та-

ких технологій у мобільному зв’язку, що може підвищити ефективність си-

стеми шляхом виділення вільного спектру не ліцензованому користувачу. В 

OFDM [3 – 4] використовується циклічний префікс (ЦП) для запобігання 

завади між символами, але ЦП використовує деяку смугу пропускання, що 

зменшує ефективність смуги пропускання системи. ЦП є інтелектуальною 

технологією, що дозволяє ефективно знаходити використані та невикорис-

тані канали. Це значно збільшує використання спектра, оскільки ініціалізу-

ється 60 – 70 % смуги пропускання. 

Блок-схема пропонованої цикло-стаціонарної моделі наведена на 

рис. 1. Випадковий двійковий сигнал генерується в випадково-двійковому 

генераторі ВДГ.  

 
Рисунок 1. Блок-схема цикло-стаціонарної моделі 

Для аналізу сигналу у часовій області використовується швидке зворо-

тне перетворення Фур’є (ШЗПФ), що перетворює сигнал із паралельного в 

послідовний для додавання ЦП та передається по каналу адитивного білого 

гаусовського шуму (АБГШ). В приймачі послідовна форма сигналу перет-

ворюється в паралельну форму, та ШПФ застосовується до кожного сим-

волу для аналізу сигналу в частотній області. Результати ШПФ застосову-

ються до автокорелятора, що робить сигнал цикло-стаціонарним за своєю 
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природою, а паралельна форма сигналу перетворюється в послідовну фо-

рму. Щоб виявити цикло-стаціонарний сигнал, одержаний сигнал перемно-

жується. Відсіювання та ШПФ застосовуються до кожного сигналу та пере-

множуються. Отриманий сигнал порівнюється з порогом виявлення спек-

тра. Формулюється гіпотеза про те, що якщо прийнятий сигнал перевищує 

порогове значення, виявлення буде здійснюватися, у протилежному випа-

дку виявлення не розглядається.  

Автокореляційна функція математично формується: 

       ,τ τxxR t E x t x t   , 

де x(t) є неперервний сигнал з нульовим середнім. Періодичність в зібра-

ному сигналі для усунення головного користувача використовується цикло-

стаціонарна характеристика, яка визначає спектральну кореляційну функ-

цію (СКФ) 

     2πτ  e j ft
x xS f R dt






  . 

Основною перевагою спектральної кореляції є те, що вона виділяє ене-

ргію завади від енергії сигналу, що передається. Цикло-стаціонарні харак-

теристики сигналу не дублюються в спектральній густині потужності 

(СГП); але вони копіюються СКФ, що одержується шляхом перетворення 

Фур’є циклічної автокореляції. Він базується на спектральній надлишково-

сті двох окремих спектральних компонентів. Метод кореляції видаляється 

шляхом вимірювання циклічної спектральної густини за допомогою перет-

ворення Фур’є звичайного метода кореляції 

     2π

τ

τ  e j ft
x xS f R


  



  . 

Результуюча СКФ для прийнятого сигналу можна 

     
Δ

lim lim Δx XT
T T

S f S f T 

 
  

Щоб виявити порожнини в спектрі в когнітивному радіозв’язку шляхом 

сприйняття, кожен другорядний користувач обирає між двома наступними 

гіпотезами, що символізує наявність  1H
 та відсутність  0H

 первинного 

користувацького сигналу в ліцензованій смузі частот  

    

     
0

1

:  

:  ,  1,  ...,  

i i

i i i u

H x t n t

H x t h s t n t i N




  

. 

де  ix t  є i-м прийнятим сигналом вторинного користувача, uN — кількість 

вторинних користувачів,  s t — сигнал, що передається, від первинного ко-

ристувача,  in t — АБГШ та ih  є підсилення каналу між первинним та вто-

ринним i-м користувачем. 
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Рисунок 2. Залежності швидкості бітових помилок ШБП від співвідношення сигнал/за-

вада (а) та залежність ймовірності виявлення від співвідношення сигнал/завада (б) 

Досліджуючи покращення роботи системи OFDM без використання 

ЦП, щоб використовувати втрату спектральної ефективності, що виникає в 

системах з ЦП. Результати залежності швидкості бітових помилок від спів-

відношення сигнал/завада (рис. 2.а) та ймовірності виявлення від співвідно-

шення сигнал/завада показують, що функціонування та ефективність OFDM 

з ЦП краще в порівнянні з OFDM без ЦП.  
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Анотація 

Розглянута OFDM з використанням циклічного префікса, щоб зменшити між сим-

вольні інтерференцію. Оскільки ЦП приводить до втрати пропускної здатності, то розг-

лянута система із цикло-стаціонарним зондуванням спектру без ЦП. 

Ключові слова: циклічний префікс, міжсимвольна інтерференція. 

Аннотация 

Рассмотрена OFDM с использованием циклического префикса (ЦП), чтобы умень-

шить междусимвольную интерференцию. Поскольку ЦП приводит к потери пропускной 

способности, то рассматривается система с цикло-стационарным зондированием спектра 

без ЦП. 

Ключевые слова: циклический префикс, межсимвольная интерференция. 

Abstract  

OFDM is considered using a cyclic prefix (CP) to reduce intersymbol interference. Since 

the CPU leads to loss of bandwidth, we consider a system with cyclic-stationary sounding of 

the spectrum without CPU. 

Keywords: cyclic prefix, inter symbol interference. 
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Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних технологій. 

 

Технічні рішення щодо методів та засобів медико-біо-

логічної діагностики та лікування; описи нових пристроїв, 

процедур, методів, технологій; результати дослідження 

взаємодії електромагнітних полів і випромінювань з фізи-

чними та біологічними об'єктами. 
 

Керівник секції: д.т.н., проф. Шарпан О. Б. 

Секретар секції: Сушко І. О. 
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ВИБІР ПРОГРАМНОГО І АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ 

СТВОРЕННЯ НАКІСТКОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ 

ПЕРЕЛОМІВ КІНЦІВОК 

 Дудко О. Г.1, к. мед. н, доцент; Білов М. Є.1; Сівковська А. Д.1,  

Шайко-Шайковський О. Г. 2, д. тех. н., професор;  
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2 Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 

м. Чернівці, Україна 

Вступ. Широке впровадження методів оперативного лікування перело-

мів кінцівок з застосуванням пластин для накісткового остеосинтезу потре-

бує розробки нових сучасних конструкцій та методів фіксації [1]. Форма, 

розміри та вид пластин залежить від локалізації, характеру та типу пошко-

дження і створення даних конструкцій потребує ретельного розрахунку з 

урахуванням біомеханічних взаємодій на фрагменти перелому: компресія, 

захист, опора, стягування та мостовидна фіксація. Застосування програмно-

апаратних комплексів для моделювання накісткових конструкцій застосову-

ється все частіше [2], оскільки дозволяє  зменшити ризик зламу чи міграції 

конструкцій, сприяти зрощенню перелому в оптимальні терміни. Вибір не-

обхідної програми для зазначених цілей є нерідко проблематичним. 

Метою дослідження було провести аналіз програм  комп’ютерного мо-

делювання та апаратного забезпечення, визначити їх можливості для прое-

ктування накісткових фіксуючих конструкцій, для створення оптимальних 

умов для зрощення переломів.  

Результати та обговорення. Провівши аналіз нами було відібрано 

найбільш оптимальні програмні комплекси, характеристики яких приведено 

в таблиці 1. Порівнюючи комерційні програмні комплекси для моделювання 

та безкоштовні чи умовно-безкоштовні комплекси, виявлено, що останні 

дещо поступаються за рядом параметрів, але в цілому придатні для вико-

нання поставлених завдань. Зокрема, остання версія ANSYS 2019 R1, як до-

ступна в безкоштовному доступі для студентів та навчання, має обмеження 

максимальної кількості скінчених елементів (до 32 тис.), а інші функціона-

льні можливості реалізовані в повному обсязі. Дослідження інших авторів 

показують, що практичне освоєння даних програмних комплексів вимагає 

різних часових затрат, що в певній мірі залежить від інтерфейсу програми 

та кількості реалізованих функцій, і цей процес для великих програмних 

комплексів більш тривалий [3]. Також було проаналізовано можливості ни-

зки робочих станцій, з визначенням їх обчислювальних потужностей та ці-

лей. При аналізі програмного забезпечення акцент було зроблено на можли-

вості моделювати фізичні взаємодії на ділянку перелому пластин з різним 

типом фіксації, можливості застосувати матеріали з різними механічними 
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параметрами. Крім накісткового та інтрамедулярного остеосинтезу, дані 

програмні комплекси використовуються для моделювання,  навантаження в 

кістці при варусних чи вальгусних деформаціях, патології хребта, ендопро-

тезуванні крупних суглобів [4]. Змінні параметри, які використовуються при 

моделюванні — це тип матеріалу з якого виготовляються фіксатори, його 

механічні параметри (параметри міцності на згин, стиснення, вигин, модуль 

Юнга, коефіцієнт Пуасона), тип накісткової конструкції, кількість та роз-

міри гвинтів, розміри та дизайн кісткової моделі для моделювання пере-

лому. Вихідними параметрами є графічні та числові параметри напружень, 

які виникають під дією навантажень в кістці та матеріалі з якого виготов-

лено фіксатори.  

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика програмного забезпечення для 3-вимір-

ного моделювання фіксуючих конструкцій 

Власти- 

вості 

AutoCad 

Mechani-

cal 

Inventor Catia Pro/Engine

er 

Solid 

Works 

ANSYS 

Остання 

версія 

AutoCAD 

2020 

 

Autodesk 

Inventor 

2020 

CATIA V5-

6R2019 

Pro/ENGIN

EER Wildfi

re 5.0 

EDU 

EDITION 

2019-2020 

ANSYS – 

2019  

Опе-

раційна 

система 

 Windows 7 

SP1 (64-bit) 

 Windows 7 

SP1 (64bit) 

Windows 8, 

10, 64 bits 

 Windows 7 

Enter 64-bit 

Windows 7 

SP1, 64-bit 

Win 

7/10  RedH

at  

Мінімальні параметри апаратного забезпечення 

- процесор 2.5 GHz  2.5 GHz or 

greate 

Intel i7/Intel 

i9 

Pentium (4, 

M, D) 

2.5 GHz  1-2 CPUs, 

4-12 cores  

-  RAM 2 GB  8 GB   8GB, 16GB 2GB   16 GB  16GB   

- HDD 6.0 GB 40 GB  40 GB 32 GB 250GB 1TB+  

Рендерінг 

по мережі 

так так так так так так 

Ціна 2500$ 2500$ 20000$ 2400$ 2000$ 22000 $ 

Пробна 

версія 

так так так так так так 

Розрахуно

к динаміки 

так так так так так так 

Висновки. Таким чином, оптимальний вибір програмно-апаратного 

комплексу дозволить провести розрахунки взаємодій в динамічній біотехні-

чній системі “кістка-фіксатор” ще на етапі створення конструкцій для осте-

осинтезу, дозволить оптимізувати процес зрощення переломів, зменшити кі-

лькість ускладнень, проводити передопераційне планування. 
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Abstract 

The paper presents the analysis of software and hardware that is used nowadays for de-

velopment various devices with particular focus on orthopaedic implants for fracture fixation 

and their interaction with surrounding bone tissues. Non-commercial versions comparing to the 

commercial products have almost equal rage of feature, but their functionality is limited by the 

complexity of the complexity model. 

Keywords: software, hardware, computer design, bone fracture, fixation plate. 

Аннотация 

В статье изложен анализ программного и аппаратного обеспечения, используемого 

на современном этапе для разработки различных моделей с акцентом на ортопедические 

импланты для остеосинтеза переломов, а также их взаимодействие с окружающей кост-

ной тканью. Некоммерческие версии в сравнении с коммерческими аналогами имеют 

набор функций практически не уступающий последним, однако функциональность не-

редко ограничена сложностью моделированной конструкции.  

Ключевые слова: программное обеспечение, аппаратное обеспечение, компью-

терное моделирование, переломы костей, пластина для остеосинтеза. 

Анотація  

В статті наведено аналіз програмного і апаратного забезпечення, що використову-

ється на сучасному етапі для розробки різноманітних моделей з акцентом на ортопедичні 

імплантати для остеосинтеза переломів, а також їх взаємодія з навколишньою кістковою 

тканиною. Некомерційні версії програм в порівнянні з комерційними аналогами за набо-

ром фунцій практично не поступаються останнім, але їх функціональність нерідко обме-

жена складністю модельованої конструкції.  

Ключові слова: програмне забезпечення, апаратне забезпечення, комп'ютерне мо-

делювання, переломи кісток, пластина для остеосинтеза. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ПАТОЛОГІЙ СТРУКТУРИ ТКАНИН 

ПЕЧІНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОСИНУСНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ 

Кисиленко В. К., студент; Лащевська Н. О., к.т.н, доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Задача розпізнавання сигналів виникає в багатьох сферах, таких як 

штучний інтелект, робототехніка, машинний зір, розпізнавання мови та си-

мволів, технічна діагностика, тощо. Незважаючи на те, що задачі розпізна-

вання вирішуються людиною на підсвідомому рівні з великою швидкістю, 

до теперішнього часу не створено ідеальних математичних апаратів та про-

грамних засобів, здатних вирішувати їх так само ефективно. Особливо акту-

альною задачею є розроблення та удосконалення методів розпізнавання бі-

омедичних сигналів в медичній діагностиці [1]. 

Одними з найефективніших методів розпізнавання біомедичних сигна-

лів, що потребують мінімальної апріорної інформації про досліджувані сиг-

нали, є методи, що використовують ортогональні перетворення та їх влас-

тивості. Перетворення Фур’є є найпоширенішим ортогональним перетво-

ренням в сучасній інженерній практиці. Однак для задач розпізнавання сиг-

налів доцільнішим виявляється використання ортогональних перетворень з 

дійсним ядром, наприклад, косинусне перетворення [2]. 

В роботі розглянуто метод розпізнавання за допомогою нормалізації 

сигналів дискретним ортогональним дискретним косинусним перетворен-

ням на прикладі класифікації та оцінки патологічних змін тканини печінки 

на знімку ультразвукового дослідження [3]. 

Для дослідження ефективності даного методу в задачах класифікації та 

оцінки патологій структури тканин було обрано множину двовимірних сиг-

налів – знімки тканини печінки людини ультразвукового дослідження. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1. Знімки ультразвукового дослідження тканини печінки: а — без явних пато-

логій, б — з рубцевою патологією, в — при некрозі 

Для вирішення задачі розпізнавання сигналів було обрано три знімка: 

знімок без явних патологій тканини печінки, знімок з рубцевою патологією 

тканини печінки та знімок тканини печінки з некрозом (рис. 1). 
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Рисунок 2. Спектри знімків ультразвукового дослідження тканини печінки: а — без яв-

них патологій, б — з рубцевою патологією, в — при некрозі 

Якщо знайти спектри даних сигналів та розрахувати для них коефіціє-

нти трансформант, то виявиться що для еталонного сигналу 𝑘𝑡𝑟𝑒𝑡
= 0 

(рис. 2а), для першого досліджуваного сигналу 𝑘𝑡𝑟𝑑𝑠1
= 2.93 (рис. 2б), для 

другого 𝑘𝑡𝑟𝑑𝑠2
= 3.35 (рис. 2в). Таким чином, вже на даному етапі досліджу-

вані сигнали можна віднести до класу, який відповідає патологічним змінам 

тканини печінки.  

Для кількісної оцінки зміни структури тканини печінки було обрано 

три знімки з різним степенем некрозу (рис. 3). В якості еталонного сигналу 

обрали знімок тканини печінки з помірним некрозом. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 3. Знімки ультразвукового дослідження тканини печінки: а — з помірним нек-

розом, б — з середнім некрозом, в — з сильним некрозом 
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б 

 
в 

Рисунок 4. Спектри знімків ультразвукового дослідження тканини печінки: а — з помі-

рним некрозом, б — з середнім некрозом, в — з сильним некрозом 

Для спектру еталонного сигналу коефіцієнт трансформант 𝑘𝑡𝑟𝑒𝑡
= 0 
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(рис. 4а), для першого досліджуваного сигналу 𝑘𝑡𝑟𝑑𝑠1
= 0.643 (рис. 4б), для 

другого 𝑘𝑡𝑟𝑑𝑠2
= 0.757  (рис. 4в). Таким чином, коефіцієнти трансформант, 

а саме їх зміна, можуть виконувати роль кількісних показників оцінки тяж-

кості некрозу тканин або інших патологій. 

Отже, застосування методів нормалізації сигналів дискретними ортого-

нальними перетвореннями для задач розпізнавання біомедичних сигналів та 

медичної діагности виявляється досить ефективним. Однак, для створення 

працездатних систем, що будуть використовувати даний метод, необхідно 

вирішити декілька задач. Зокрема, необхідно створити відповідні алгоритми 

оброблення біомедичних сигналів та класифікатори, що дозволять значно 

ефективніше вирішувати задачі розпізнавання та оцінки в медичній діагно-

стиці. 
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Анотація 

В роботі представлені результати застосування методу розпізнавання біомедичних 

сигналів за допомогою нормалізації сигналів дискретним ортогональним косинусним пе-

ретворенням на прикладі класифікації та оцінки патологічних змін тканини печінки на 

знімку ультразвукового дослідження. 

Ключові слова: біомедичні сигнали, розпізнавання сигналів, косинусне перетво-

рення. 

Аннотация 

В работе представлены результаты применения метода распознавания биомеди-

цинских сигналов с помощью нормализации сигналов дискретным ортогональным коси-

нусным преобразованием на примере классификации и оценки патологических измене-

ний ткани печени на снимке ультразвукового исследования. 

Ключевые слова: биомедицинские сигналы, распознавание сигналов, косинусное 

преобразование.  

Abstract  

In work present the results of applying the method of recognition of biomedical signals 

using signal normalization by a discrete orthogonal cosine transform on the example of classi-

fication and evaluation of pathological changes in liver tissue in an ultrasound image. 

Keywords: biomedical signals, signal recognition, cosine transform. 
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ПОРІВНЯННЯ ПРИСТРОЇВ ПУЛЬСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ 

Полонська Н. О., магістрант; Попсуй В. І., ст. викладач. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

У сучасному світі надзвичайно багато факторів, які впливають на здо-

ров’я людини. Для точного діагнозу важлива коректна діагностика. Остан-

нім часом  на ринку з’явились мобільні пристрої, що дозволяють користу-

вачу отримати оперативну інформацію про пульс людини. Більшість таких 

пристроїв мають додаткові функції (годинник, крокомір,  витрачені калорії, 

артеріальний тиск, вміст кисню в крові, моніторинг сну, розумний будиль-

ник, модуль GPS, інформація про дзвінки і повідомлення та ін.)  

В роботі проведений  порівняльний аналіз пристроїв пульсової діагно-

стики – фітнес-браслетів. Найпоширенішим для мобільних пристроїв є ме-

тод оптичної плетизмографії, який базується на вимірюванні інтенсивності 

(фази) відбитого від судин лазерного променю рис.1[1]. Інтенсивність від-

битого променю зменшується при наповненні судин під час дії пульсової 

хвилі і збільшується під час паузи. Для вимірювання пульсу зазвичай виби-

рається довжина хвилі 525 нм, зелений колір (OSRAM SFH 7050 – 

Photoplethysmography Sensor), з інтенсивним поглинанням судинами. Поді-

бний датчик найчастіше використовується у смарт-годинниках і фітнес-бра-

слетах. Перша комерційна реалізація – годинник Mio Alpha з модулем дат-

чика від компанії Philips. Компанії Mio, Garmin, Apple та ін. мають свої су-

часні датчики. У дорогих конструкціях використовують жовтий червоний і 

зелений світлодіоди одночасно або в комбінаціях. Майже всі сучасні фітнес-

браслети і смарт-годинники базуються на приведеному методі. Смарт-го-

динники налічують більше функцій і дорожчі.  

Точність вимірювання пульсу методом оптичної плетизмографії зале-

жить від численних факторів: конструкції датчика, положення браслету на 

руці людини відносно кровоносних судин, положення руки піддослідного, 

наявності забруднень як на руці так і на фітнес-браслеті, татуювань, густини 

волосяного покрову, стану і товщини шкіри і судин, повноти людини, про-

грами обробки і аналізу отриманої інформації. Для зменшення похибки ви-

міру виробники рекомендують визначене положення руки користувача 

(браслет на рівні серця), використання спеціальних гелів, нерухомість під 

час визначення пульсу. Можливі випадкові помилки і втрата інформації про 

пульсову хвилю при тимчасовій відсутності контакту датчика з тілом лю-

дини і переміщенні фітнес-браслету на руці користувача. 
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Рисунок 1 – Схема вимірювання пульсу методом оптичної плетизмографії  

Для аналізу обрані три фітнес-браслети з рейтингу продаж 2018 р., а 

саме: Xiaomi Mi Band 2, Mavens fit F1 і ZeFit4 HR  MyKronoz, як типові пред-

ставники  виробів з різних цінових категорій. В таблиці представлені лише 

ті характеристики пристроїв, що відрізняються.  

В інтернет-мережі багато повідомлень про значну похибку виміру 

пульсу фітнес-браслетами. Наприклад у 2014 році у науковому журналі 

Berkeley Science Review вийшла стаття, в якій говорилося, що ризик отри-

мати помилку виміру фітнес-браслетами Fitbit зростає при інтенсивних тре-
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нуваннях. Перевірка проводилась науковцями Каліфорнійського політехні-

чного університету на замовлення юридичної фірми Lieff Cabraser Heimann 

& Bernstein. Подібні перевірки фітнес-браслетів різних виробників, прове-

дені в інших наукових установах, показали, що у спокійному стані похибка 

визначення пульсу не перевищує ± 5 % і зростає з фізичним навантаженням 

користувача за різними оцінками в межах ± 30 %. 

Аналіз характеристик  фітнес-браслетів показав, що не зважаючи на 

бренд, точність виміру пульсу в спокійному стані всіх пристроїв майже од-

накова і достатня для загального використання. Можливість зв’язку з смар-

тфоном дозволяє, при відповідному програмному забезпеченні, проводити 

цілодобовий моніторинг параметрів людини: накопичувати, зберігати і пе-

редавати критичну інформацію лікарю, або сигнал SOS родичам користу-

вача, надавати рекомендації та ін. Додаткові функції не варті заявленої ціни 

і затребувані обмеженою категорією користувачів. 

Висновки: фітнес-браслети не є високоточними приладами, це лише ін-

дикатори; похибка виміру пульсу притаманна всім пристроям; вартість фіт-

нес-браслету не є синонімом точності вимірів; для підвищення точності ви-

мірів необхідно вводити програмно, або запам'ятовувати особистий коефі-

цієнт кореляції показника пульсу в залежності від фізичного навантаження 

і умов використання; своєчасне поновлення програмного забезпечення фіт-

нес-браслетів дозволяє отримати додаткові функції і підвищити точність ви-

міру. 

Перелік посилань: 

1. с.mi [Електронний ресурс] Режим доступу. – https://c.mi.com/thread-

980410-1-0.html – Назва з екрану. 

2.Rozetka [Електронний ресурс] Режим доступу. – 

https://rozetka.com.ua/fitnes-trekery/c4627554/ – Назва з екрану.  

Анотація 

Проведений аналіз можливостей застосування фітнес-браслетів для ви-

мірювання пульсу. 

Ключові слова: Пристрій пульсової діагностики, фітнес-браслет, вимі-

рювання.  

Аннотация 

Проведен анализ возможностей применения фитнес-браслетов для из-

мерения пульса. 

Ключевые слова: Устройство пульсовой диагностики, фитнес-брас-

лет, измерения. 

Abstract 

Carrying out an analysis of the possibilities of fastening a fitness bracelet for 

a pulse. 

Keywords: Pulse diagnosis device, fitness bracelet, measuring. 
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Секція 7. Мікроелектронна техніка. Функціональна та 

наноелектроніка. 
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РЕЗОНАНСНІ ЕФЕКТИ В ПООДИНОКИХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ 

БАР’ЄРНИХ МІКРО- І НАНОСТРУКТУРАХ 

Азарх Л. П., магістрант; Чайка Є. О., магістрант;  

Нелін Є. А., д.т.н., професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Як узагальнено зазначено в [1], «Ми живемо в світі резонансів». Мікро- 

та наноструктури у вигляді поодиноких хвильових неоднорідностей і ґрат 

неоднородностей, таких як одно-, дво-, трибар’єрні і кристалоподобні стру-

ктури  надґрати (НҐ), фотонні, електромагнітні й фононні кристали стано-

влять основу пристроїв обробки сигналів нового покоління. Функціону-

вання бар’єрних структур базується на резонансному проходженні, зокрема 

резонансному тунелюванні, хвиль. При резонансному проходженні коефіці-

єнт проходження 1T  . Термін «бар’єр» будемо використовувати узагаль-

нено як хвильову неоднорідність у вигляді шару простору з хвильовим ім-

педансом, що відрізняється від хвильового імпедансу зовнішнього середо-

вища. У такому розумінні цей термін об’єднує імпедансні бар’єр та яму для 

хвиль будь-якої природи, зокрема потенціальні бар’єр та яму для квантово-

механічних хвиль. 

Розглянемо особливості резонансних ефектів в поодинокому бар’єрі та 

в обмеженій періодичній бар’єрній (багатобар’єрній) структурі. 

Традиційно бар'єрні задачі вирішують зшиванням рішень на межах [2]. 

Імпедансний підхід [3, 4] суттєво спрощує моделювання, дає новий погляд 

на фізичні явища, зокрема резонанси в бар’єрних структурах. 

На рис. 1 наведено імпедансні мо-

делі структур. Для спрощення перетво-

рень хвильові та вхідні імпеданси нор-

мовано до хвильового імпедансу зовні-

шнього середовища. Суцільна лінія від-

повідає випадку 1z  , а штрихова  
1z  . Будемо виходити з моделі довгої 

лінії (ДЛ) без втрат. В рамках цієї мо-

делі поодинокий бар’єр, а також 

бар’єри та проміжки між ними багато-

бар’єрної структури моделюються від-

різками лінії передачі з відповідними хвильовим імпедансом та хвильовим 

числом. Аналіз зводиться до знаходження вхідного імпедансу структури, 

коефіцієнта відбиття та, виходячи з закону збереження енергії,  коефіціє-

нта проходження. 

Вхідний імпеданс відрізка ДЛ дорівнює 

 вх 1

1 i tg

1 i tg

z
z

z
 


 

, 

             

 

            а                               б 

Рисунок 1. Поодинокий бар’єр (а) та 

багатобар’єрна структура (б), z  та 1 

 нормовані хвильові імпеданси 

бар’єра, зовнішнього середовища та 

шару між бар’єрами багатобар’єрної 

структури. 
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де l ,   ― хвильове число, l ― довжина відрізка. У результаті перетво-

рень для коефіцієнта проходження бар’єра отримаємо 

 
2

1

1 ( sin )
t

z


 
, (1) 

де 1( ) / 2z z z  . 

На рис. 2, а наведено залежності згідно (1). Максимуми при 1, 2,...F   

відповідають резонансам в бар’єрі, зумовленим виконанням умов / 2l n  , 

1, 2, ...n  , де   ― довжина хвилі. При резонансі в бар’єрі формується сто-

яча хвиля, збурення якої компенсують неоднорідності хвильових збурень 

падаючої хвилі на межах бар’єра, так що падаюча хвиля проходить ці межі 

як однорідне середовище; вхідний імпеданс бар’єра узгоджений з хвильо-

вим імпедансом зовнішнього середовища: вх 1z  . 

У вузькому відносно частоти 0f  діапазоні частот sin   і 

21/ 1 ( )t z    , де 1F   . Рис. 2, б ілюструє відповідність (1) універса-

льній резонансній кривій 
21/ 1 (2 )I Q   , де / 2Q z   ― добротність. 

Для квантово-механічних хвиль ( ) /b az E V m Em  , де E  енергія 

електрона, V   потенціальна енергія; ,a bm   ефективні маси електрона в 

області бар’єра і ями. 

Рис. 3, а ілюструє резонансне надбар’єрне проходження. На відміну від 

розглянутих резонансів, квантово-механічні резонанси несиметричні. Вна-

слідок зменшення коефіцієнта відбиття від меж бар’єра зі зростанням енер-

гії добротність резонанса зменшується. В залежностях, наведених на 

рис.  3, б спостерігаються чотири власних значення енергії, які відповідають 

резонансному тунелюванню електронів. Потенціальні ями НҐ утворюють 

             

                                      а                                                                    б 

Рисунок 2. Залежності коефіцієнта проходження поодинокого бар’єра у широкому (а) 

та вузькому (б) діапазонах, 0/F f f , 0f   резонансна частота півхвильового резона-

тора, 2z   або 0,5 (1), 5 або 0,2 (2), 10 або 0,1 (3), універсальна резонансна крива (4). 
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чотири зв’язаних резонатори. Зі збільшенням товщини бар’єрів зв’язок між 

резонаторами зменшується, у результаті смуга пропускання звужується. 
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Анотація 

Розглянуто особливості характеристик поодиноких резонансів в бар’єрі та зв’яза-

них резонансів в багатобар’єрній структурі. 

Ключові слова: однобар’єрна структура, багатобар’єрна структура, резонансне 

проходження, резонансне тунелювання. 

Аннотация 

Рассмотрены особенности характеристик одиночных резонансов в барьере и свя-

занных резонансов в многобарьерной структуре. 

Ключевые слова: однобарьерная структура, многобарьерная структура, резонанс-

ное прохождение, резонансное туннелирование. 

Abstract 

Characteristics features of single resonances in a barrier and coupled resonances in a 

multi-barrier structure are considered. 

Keywords: single-barrier structure, multi-barrier structure, resonant passage, resonant 

tunneling. 
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Рисунок 3. Залежності коефіцієнта проходження бар’єра (а): 1еВV  , товщина 

1нмa  , 010am m , 0bm m , 
0m   маса електрона; та НҐ GaAs/AlxGa1-xAs (б): число 

бар’єрів 5,   00,0665 0,0835am x m , 00,0665bm m , 0,3 еВV  , 0,7731V x , 5a t  

(1) і 10t (2), ширина ями 10t, t = 2,82665Å (товщина моношару GaAs у напрямку [100]). 
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ПОРІВНЯННЯ КВАЗІЗОСЕРЕДЖЕНИХ ЄМНОСТЕЙ 

НА ОСНОВІ СЕКЦІЇ ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ ТА ШЛЕЙФА 

Герус А. М., магістрантка; Проскученко Р. С., магістрант; 

Нелін Є. А., д.т.н., професор 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна 

Квазізосереджені ємності широко застосовують в радіоелектронних 

пристроях, зокрема в мікросмужкових фільтрах [1]. Квазізосереджену єм-

ність реалізують низькоімпедансною секцію лінії передачі або розімкнутим 

шлейфом. На рис. 1 наведено схему фільтра нижніх частот (ФНЧ), а також 

мікросмужкові ФНЧ з квазізосередженими ємностями вказаних варіантів. 

Секції з вузьким мікросмужковим провідником відповідають квазізосере-

дженим індуктивностям. 

У представленій доповіді виконано порівняння характеристик квазізо-

середжених ємностей на основі секції лінії передачі та шлейфа. 

Розглянемо моделі секції лінії передачі та розімкнутого шлейфа, вихо-

дячи з моделі довгої лінії (ДЛ) без втрат. Для спрощення перетворень хви-

льові та вхідні імпеданси нормовано до хвильового імпедансу ДЛ. Вхідний 

імпеданс відрізка ДЛ дорівнює 

 н
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, (1) 

де i = 1 ; нz  ― імпеданс навантаження; z  ― хвильовий імпеданс відрізка 

ДЛ; l ,   ― хвильове число, l  ― довжина відрізка ДЛ. 

Для секції ДЛ н 1z   і вираз (1) набуває форми 
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За умов / 8l    (  ― довжина хвилі) та 1z  маємо 1 1(1 i )iz z t   . 

Отже, така секція ДЛ наближено відповідає паралельно включеній ємності. 

Для розімкнутого шлейфа нz   і з (1) отримаємо 

 вх
itg

z
z 


. (3) 

             

                             а                                              б                                             в 

Рисунок 1. Схема ФНЧ третього порядку (а), L  та C   індуктивності та ємність, 

0Z   хвильовий імпеданс лінії; мікросмужкові ФНЧ (б, в), квазізосереджена єм-

ність  секція з широким мікросмужковим провідником (б), розімкнутий шлейф (в). 
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У разі / 4l    шлейф має ємнісний характер. 

Зважаючи на (2) та (3), формулу для коефіцієнта відбиття та закон збе-

реження енергії, у результаті перетворень для коефіцієнтів проходження 

cекції 
сT  та шлейфа 

шT  отримаємо 

 с
2 2

1
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z z
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Коефіцієнт передачі (проходження) кола, утвореного зосередженою 

ємністю C , включеною паралельно навантаженню, дорівнює 
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,  (6) 

де 2 f  , f  ― частота. 

З огляду на (4) – (6) для еквівалентних ємностей секції та шлейфа отри-

маємо 
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Еквівалентні ємності секції та шлейфа залежать від частоти. Оскільки 

sin tgx x x  , ємність секції зменшується з частотою, а шлейфа ― зростає. 

За умови sin tg   значення ємності визначає співвідношення 

с шC C C  . Оскільки 2 1z , з (7) маємо 

 
0

l
C

zZ v
 ,  (8) 

де v  ― фазова швидкість хвилі. Водночас у формулі (6) 
0 /СZ z  . 

На рис. 2, а наведено залежності згідно (4) – (6). Максимальне значення 

/ 4   відповідає умові / 8l   . Внаслідок частотних залежностей еквіва-

лентних ємностей крутість характеристики для секції менша, а для шлейфа 

більша, порівнюючи з характеристикою для зосередженої ємності. 

Зважаючи на (7) та (8), відносні похибки еквівалентних ємностей секції 

та шлейфа дорівнюють 
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,   

ш
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. (9) 

Рис. 2, б ілюструє залежності (9). Максимальні похибки c  та ш  дорі-

внюють 14% та 27% відповідно. 

Аналогічно еквівалентній ємності низькоімпедасної секції еквівален-

тна індуктивність високоімпедансної секції зменшується з частотою. У ре- 

зультаті крутість амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) ФНЧ на ос-

нові таких елементів менша, порівнюючи з ФНЧ на основі зосереджених 
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елементів. На крутість АЧХ мікросмужкового шлейфа впливає паразитна 

індуктивність шлейфного Т-з’єднанням. Зазвичай ця індуктивність 

від’ємна, що погіршує крутість АЧХ шлейфа та ФНЧ. З’єднання шлейфа з 

лінією маленьким контактним майданчиком [2] дозволяє значно зменшити 

паразитну індуктивність, компенсувати її й навіть зробити додатною. У ре-

зультаті крутість АЧХ ФНЧ зростає й може перевищити крутість АЧХ ФНЧ 

на основі зосереджених елементів. Порівнюючи з двовимірними шлейфами, 

суттєво кращі параметри мають тривимірні шлейфи [2]. 
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Анотація 

Виконано порівняння квазізосереджених ємностей на основі секції лінії передачі та 

розімкнутого шлейфа. Наведено залежності коефіцієнтів проходження та відносних по-

хибок ємностей. 

Ключові слова: квазізосереджена ємність, низькочастотний фільтр. 

Аннотация 

Выполнено сравнение квазизососредоточенных емкостей на основе секции линии 

передачи и разомкнутого шлейфа. Приведены зависимости коэффициентов прохожде-

ния и относительных погрешностей емкостей. 

Ключевые слова: квазизососредоточенная емкость, низкочастотный фильтр. 

Abstract 

A comparison of quasi-lumped capacitances based on transmission line section and open 

stub is performed. Transmission coefficient characteristics and capacitance relative error de-

pendences are given. 

Keywords: quasi-lumped capacitance, low-pass filter.

            

     а                                                                  б 

Рисунок 2. Залежності коефіцієнтів проходження (а) для секції (1), шлейфа (2) і 

зосередженої ємності (3) та відносної похибки еквівалентної ємності (б) 

секції (1) і шлейфа (2), z = 0,2. 

0

0,8

1

2



T



0,4

c

1



0,6

0

3

T Tш C,,

0

12







10

с

30



20

0

ш, ,%



 

Захист інформації 

Міжнародна науково-технічна конференція 

212 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»  

Секція 8. Захист інформації. 

 

Метрологічне забезпечення систем технічного захи-

сту інформації; стандартизація, сертифікація та випро-

бування засобів технічного захисту інформації; забезпе-

чення комп'ютерної безпеки в державних, банківських та 

інших інформаційних системах; забезпечення захисту ін-

формації в системах зв'язку; технічні засоби системи за-

хисту інформації; криптографія. 
 

Керівник секції: д.ф.-м.н., проф. Найденко В. І. 

 

Секретар секції: Козачук М. А. 
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УДОСКОНАЛЕНИЙ СПОСІБ ТА ПРИСТРІЙ МАСКУВАННЯ 

КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Карпуков Л. М., д.т.н., проф.; Щекотихін О. В., к.т.н., доцент;  

Савченко Д. К., аспірант 

ЗНТУ, м. Запоріжжя, Україна 

Метою навчальної роботи є розробка способу захисту інформації у во-

локонно-оптичних лініях зв'язку від несанкціонованого доступу з поліпше-

ними характеристиками, тобто з підвищеною захищеністю, надійністю та з 

покращеною якістю інформаційного сигналу на приймальній стороні. 

Поставлена задача вирішується тим, що виконується маскування інфо-

рмаційного сигналу перед передачею по волоконно-оптичній лінії зв'язку, 

тобто забезпечується однакова форма заповнення кожної частини тактового 

інтервалу Т як при передачі двійкового нуля, так і при передачі двійкової 

одиниці, а на приймальній стороні виконуються зворотні перетворювальні 

дії [1,2]. 

При цьому виконують наступні перетворювальні дії. Перед передаван-

ням інформації вона проходить етап маскування, а саме, інформацію, яку 

треба захистити, розподіляють за кодом RZ-1/4, тобто на чотири частини 

тактового інтервалу Т, причому двійкова одиниця передається однією чве-

ртю тактового інтервалу Т на його початку, затримується на час, рівний 1/2 

частині тактового інтервалу, та передається як на початку тактового інтер-

валу, так і у третій його чверті разом протягом кожного тактового інтервалу 

Т. Маскування інформації виконується також при передачі двійкового нуля, 

передавання якого відбувається заміною відсутнього в тактовому інтервалі 

Т нульового посилання на посилання імпульсів відповідних двійковій оди-

ниці, та виконуються такі ж перетворювальні дії як для двійкових одиниць. 

Передача замаскованих двійкових одиниці та нуля відбувається на двох обо-

в'язково сусідніх довжинах хвиль стандартного частотного плану WDM, які 

мультиплексуються і передаються одночасно. На приймальному боці після 

демультиплексування інформація маскованих двійкових нулів відкидається. 

Інформація двійкових одиниць передається для подальшої обробки, в про-

цесі якої інформація на 1/4 та 3/4 частинах кожного тактового інтервалу Т 

коду RZ-1/4 затримується на час, що дорівнює 1/4 частині тактового інтер-

валу. Відповідно інформація відображається на 2/4 та 4/4 частинах у кож-

ному тактовому інтервалі при передаванні двійкової одиниці, а на виході 

приймача отримується інформація в коді NRZ [1].  

На рис.1 показані кодограми спектрального способу маскування інфо-

рмаційних сигналів при передачі інформації у волоконно-оптичних лініях 

зв'язку.  
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Для НДІ необхідне викори-

стання спеціального спектраль-

ного обладнання, яке дозволило 

б визначити довжини хвиль пе-

реданих оптичних сигналів. 

Далі наведено пристрій, що 

реалізує запропонований спосіб 

(рис. 2). 

Пристрій працює наступ-

ним чином. Наприклад, необхі-

дно безпечно, швидко та якісно 

передати конфіденційну інфор-

мацію від мікрофона, що являє 

собою сигнал в аналоговій фо-

рмі. В такому випадку викону-

ються наступні перетворюва-

льні дії. В передавальному оп-

тоелектронному модулі (1) 

перш за все отримуємо інфор-

мацію у вигляді інформаційних 

сигналів Iinf RZ-1/4 (6), що яв-

ляються наслідком перетво-

рення сигналів з аналогової фо-

рми в цифрову, та представля-

ють собою набір двійкових 

одиниць і нулів. Одночасно в 

лінію за допомогою генератора 

маскувальних сигналів ГМС 

(13) подаються маскувальні си-

гнали Imask-1/4 (14). Обидва 

сигнали подаються відповідно 

на перший та другий входи логічного перемикаючого пристрою (7А, 7В), та 

мають вихід з першого та другого виходів (7С, 7S) згідно з таблицею роботи 

логічного перемикаючого пристрою (7). Далі інформаційний сигнал Iinf RZ-

1/4 (6) надходить на лазерний перетворювач оптичних сигналів Л1 (8), пот-

рапляє на транспондер Т1 (9), затримується в оптичній лінії затримки ОЛЗ1 

(10) через два оптичні розгалужувачі ОР1 (3) та ОР2 (5), потім інформацій-

ний сигнал потрапляє до мультиплексора. В свою чергу маскувальний сиг-

нал Imask-1/4 (14) має такі самі перетворювальні дії через лазерний перетво-

рювач оптичних сигналів Л2 (15), транспондер Т2 (16), оптичну лінію за-

тримки ОЛЗ2 (17), що включає в себе два оптичні розгалужувачі ОР3 (18) 

та ОР4 (19). Після цих дії маскувальний сигнал Imask-1/4 (14) потрапляє на 

мультиплексор, де сумується разом з інформаційним сигналом Iinf RZ-1/4, 

 
Рисунок 1. Кодограми спектрального способу 

маскування інформаційних сигналів при пе-

редачі інформації у волоконно-оптичних лі-

ніях зв'язку. 

 
Рисунок 2. Пристрій захисту інформації у во-

локонно-оптичних лініях зв'язку від несанк-

ціонованого доступу. 
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а потім отриманий сигнал через волоконно-оптичну лінію ОВ (4) потрапляє 

на прийомний оптоелектронний модуль (2). В цьому модулі отриманий си-

гнал перш за все потрапляє на демультиплексор (20), де знову розділяється 

на два окремих сигнали - інформаційний та маскувальний. Одразу після про-

ходження демультиплексора маскувальний сигнал Imask-1/4 (14) відкида-

ється, а інформаційний сигнал Iinf RZ-1/4 (6) потрапляє на оптичний фільтр 

ОФ (21), після чого затримується в затримується в оптичній лінії затримки 

ОЛЗ3 (22) через два оптичні розгалужувачі ОР5 (23) та ОР6 (24). На виході 

отримуємо інформаційний сигнал в коді NRZ Iinf NRZ (25). [2] 
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2. Пат. 132701 Україна, МПК Н 04 К 1/10 Н 04 В 10/25. Пристрій 

захисту інформації у волоконно-оптичних лініях зв’язку від 

несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / О. В. Щекотихін, Л.М. 

Карпуков, Д.К. Савченко, Т.В Литовка ; заявл. 30.08.2018 ; опубл. 

11.03.2019, Бюл. № 5. – Режим доступу: 
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3. 

Анотація 

Пропонується удосконалений спосіб шифрування лінійного коду в волоконно-оп-

тичних лініях зв'язку шляхом додаткового маскування довічного «нуля». Також наво-

диться опис роботи пристрою захисту інформації, заснований на запропонованому спо-

собі. 

Ключові слова: волоконно-оптичні лінії зв'язку, маскування лінійного коду, ліній-

ний тракт, несанкціонований доступ. 

Аннотация 

Предлагается усовершенствованный способ шифрования линейного кода в воло-

конно-оптических линиях связи путем дополнительного маскирования двоичного 

«нуля». Также приводится описание работы устройства защиты информации, основан-

ного на предложенном способе. 

Ключевые слова: волоконно-оптические линии связи, маскирование линейного 

кода, линейный тракт, несанкционированный доступ. 

Abstract  

An improved method for encrypting a linear code in fiber-optic communication lines by 

additional masking of binary “zero” is proposed. A description is also given of the operation of 

an information protection device based on the proposed method. 

Keywords: fiber-optic communication lines, masking of a linear code, linear path, 

unauthorized access. 
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ПРОТОКОЛ ГРУПОВОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ НА ОСНОВІ 

УКРАЇНСЬКОГО СТАНДАРТУ ДСТУ 4145-2002 

Козіна Г. Л., к.ф.-м.н., доцент; Савченко Д. К., аспірант 

ЗНТУ, м. Запоріжжя, Україна 

В даній роботі авторами пропонується груповий підпис, що відповідає 

таким властивостям: 

а) тільки члени групи можуть підписувати повідомлення; 

б) одержувач може перевірити, що підпис дійсно належить групі 

підписуючих, але не може знати особу, що його створила; 

в) за необхідності, підпис може бути "відкритий", так що виявля-

ється особа, яка підписала повідомлення; 

г) особисті секретні ключі представників групи і Лідера нікому не 

розголошуються; 

д) Лідер за значенням підпису і відповідного йому документу може 

визначити особу, що сформувала даний конкретний підпис; 

е) Лідер формує групу підписантів та документ; 

ж) частини документу, які потрібно підписати членам групи розпо-

діляє Лідер; 

з) використання додаткового параметру U , який містить інформа-

цію про членів групи та частини документу, які вони підписують. 

Груповий підпис в запропонованому протоколі включає в себе підписи 

представників групи, які затверджуються підписом керівника (Лідера). 

Формування протоколу групового підпису з такими якостями необхі-

дно для забезпечення схожості процедури підписання електронних докуме-

нтів з паперовими документами, які необхідно підготувати, підписати та за-

твердити. 

Схема побудови пропонованого групового підпису включає як свою 

внутрішню частину механізм формування композіційного підпису. Даний 

механізм використовує обчислення композіційного параметра підпису, за 

яким всі особи, що входять до складу групи, обчислюють свої частини під-

пису відповідних документів. 

Загальносистемні параметри обираються згідно з ДСТУ 4145-2002: елі-

птична крива 
2 3 2y xy x Ax B    , базова точка еліптичної кривої P  про-

стого порядку n ,   – допоміжне просте багаторозрядне двійкове число (вве-

дення допоміжного числа   дозволяє скоротити першу частину цифрового 

підпису). 

Кожний потенційний представник групи має асиметричну пару ключів: 

особистий id s , 1 id n  , та відкритий i iQ d P  . Лідер групи також має 

асиметричну пару ключів: особистий Ld , 1 Ld n  , та відкритий L LQ d P   

Формування цифрового підпису проходить наступним чином: нехай 
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Лідер сформував групу із t  представників підписати електронний документ  

 1 2, ,..., tM M M M , причому кожен користувач i , 1,2,...,i t , має підпи-

сати свій електронний документ iM  з геш-образом ( )iH M , якому відповідає 

десяткове число ih . 

Кожен представник групи надає Лідеру свій відкритий ключ iQ , а Лідер 

надає йому на підписання відповідний документ iM . Лідер групи обчислює 

геш-образи ( )iH M  документів і формує відповідні десяткові числа ih  із 

| | 1n   молодших розрядів геш-образів ( )iH M . Далі Лідер обчислює перший 

елемент групового підпису U : 
1

t

i i

i

U h Q


  . 

Кожний представник групи обирає одноразовий випадковий секретний 

ключ ik  , 1 ik n  , обчислює точку еліптичної кривий i iR k P  та надає її 

Лідеру для подальшого використання.  

Лідер також обирає одноразовий випадковий секретний ключ Lk , 

1 Lk n  , обчислює точку L LR k P  та суму всіх точок iR , 1,2,...,i t , і LR : 

1

( , )
t

i L

i

R R R xR yR


   , після чого формується другий елемент групового 

підпису – число r . 

Молодші | | 1n   розряди елемента поля xR  формують десяткове число 

u . Число r  обчислюється за формулою  modr u   і не повинно бути 0. 

При 0r   обираються нові випадкові секретні ключі ik . 

Потім кожний представник групи за допомогою свого секретного 

ключа 
id  та значення ik  обчислює свою частину підпису 

 modi i i is k r d h n     та надає її Лідеру.  

Лідер перевіряє справжність кожного підпису 
is  за допомогою відпові-

дного відкритого ключа підписанта iQ . Якщо виконується співвідношення 

 i i i is P r h Q R     підпис признається справжнім. 

Далі Лідер обчислює геш-образ ( )H M  документа M , формує відпо-

відне десяткове число h  із | | 1n   молодших розрядів геш-образу ( )H M  і 

також за допомогою секретного ключа Ld  та значення Lk  обчислює свою 

частину підпису  modL L Ls k r d h n    , після чого генерується число s  – 

третій елемент підпису: 
1

( )mod
t

L i

i

s s s n


  . Число s  не може бути рівним 

0. При 0s   процедура підпису повторюється.  

Груповим підписом є трійка , ,U r s . 

Перевірка групового підпису , ,U r s  під електронним документом M  
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здійснюється за допомогою додаткової точки еліптичної кривої 

LQ U h Q   , яка залежить від геш-образу h  документа M  та відкритого 

ключа Лідера групи 
LQ .  

Обчислюються точка RR : ( , )RR sP r Q xRR yRR    . Молодші | | 1n   

розряди елемента поля xRR  формують десяткове число u . Число r  обчис-

люється за формулою  modr u  . 

Якщо r r , груповий цифровий підпис електронного документу M  

признається справжнім. 

Запропонований протокол групового підпису ґрунтується на українсь-

кому державному стандарті підпису ДСТУ 4145-2002, тому його можна вва-

жати захищеним від підробки. Порівняно з розміром підпису згідно зі стан-

дартом, розмір групового підпису збільшується за рахунок використання 

додаткового параметру U , який містить інформацію про членів групи та ві-

дповідні їм частини документу M . Оскільки U  є точкою еліптичної кривої 

над полем (2 )mGF , розмір підпису збільшується на 2 m  біт. Але загальний 

розмір підпису частково компенсується за рахунок зменшення другої час-

тини підпису r , яка залежить від обраного значення   – допоміжного про-

стого багаторозрядного числа. Тобто спостерігається незначне збільшення 

розміру групового підпису порівняно з розміром підпису, що засновано на 

стандарті ДСТУ 4145-2002. 

Анотація 

Розглянуто протокол групового електронного цифрового підпису в 

групі точок еліптичної кривої на основі українського стандарту ДСТУ 4145-

2002. Розроблено алгоритм формування підпису в групі з різними повнова-

женнями підписантів за принципом композиційного підпису.  

Ключові слова: електронно-цифровий підпис, протокол групового 

підпису, композиційний підпис, ДСТУ 4145-2002 

Аннотация 

Рассмотрен протокол групповой электронной цифровой подписи в 

группе точек эллиптической кривой на основе украинского стандарта ДСТУ 

4145-2002. Разработан алгоритм формирования подписи в группе с разными 

полномочиями подписывающих по принципу композиционной подписи. 

Ключевые слова: электронно-цифровая подпись, протокол групповой 

подписи, композиционная подпись, ДСТУ 4145-2002. 

Abstract  

The digital group signature protocol based on Ukrainian digital signature 

standard DSTU 4145-2002 is considered. The algorithm for signature generation 

in the group with different authority of the signatories on the basis of the compo-

site signatures has been developed. 

Keywords: digital signature, group signature protocol, compositional 

signature, DSTU 4145-2002. 
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ANALYSIS OF THE WIRELESS CLIENTS SECURITY FROM DOS 

ATTACKS 

Korolkov R. Y., senior lecturer; Kutsak S. V., senior lecturer 

National University "Zaporizhzhia Polytechnic", Zaporizhzhia, Ukraine 

Security is one of the most important issues to consider in wireless local area 

networks (WLAN). WLANs are vulnerable to DoS attacks through manipulation 

of management frames. An attacker can fake a legitimate client's MAC address 

and perform a deauthentication attack to disable WLAN users from the access 

point. The consequences of a DoS deauthentication attack are frequent disconnec-

tion from the Internet, traffic redirection, "man in the middle" attack and network 

congestion. Despite tremendous efforts to counteract DoS attacks with deauthen-

tication in the last decade, this attack is still a major security threat in 802.11 

wireless networks. 

To understand how harmful the threats associated with using WLAN are, the 

authors conducted a series of tests to identify WLAN vulnerabilities, namely, to 

discover the mechanism of deauthentication attack and its practical implementa-

tion. 

The IEEE 802.11 Wi-Fi standard requires two mandatory sequential steps 

before the user can begin transmitting data: authentication and association. A cli-

ent device sends a deauth frame of Wi-Fi to another device when it wants to end 

a secure connection. Deauthentication frame is a notification, not a request [1]. 

When receiving a deauthentication message (whether it is fake or real), no receiv-

ing party can refuse to execute it [2], unless the frame protection mode is on 

(802.11w: MFP or Management Frame Protection) and failed to successfully 

complete control against counterfeiting frame MIC (Message Integrity Check). 

Therefore, an attacker can launch a DoS attack by faking the legitimate client's 

MAC address and by running periodic frames of deauthentication [3]. Because 

authentication requests cannot be ignored, the access point responds promptly to 

those requests. AP responds by sending a reply about canceling client authentica-

tion. Should the attack continue, the client will definitely not be able to connect 

to the wireless network until the attacker cancels the attack. Therefore, a DoS 

attack is a critical attack that disrupts the client's current download and transac-

tion. 

The deauthentication attack was implemented using the Aircrack-ng wireless 

audit suite of the Kali Linux operating system. For the experiment, a dual band 

Wi-Fi adapter Alfa AWUS036ACH standard 802.11ac on the Realtek 

RTL8812AU chipset was used. 

The experiment consisted of the following steps: 1) network card testing in 

monitoring mode; 2) capture and analysis of packages; 3) injection of frames. 

In monitoring mode, the hardware interface is not connected to any network 

and is usually used for passive sniffing and packet injection. Another purpose of 
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the monitoring mode is packet injection. Enter random IEEE 802.11 MAC frames 

using the radiotap header and the WLAN network interface possible to make only 

in monitoring mode. In Linux, injection is possible by combining the package 

with the radiotap header and sending it to the driver using the kernel socket fea-

tures, fig. 1. 

To determine if the network injection 

card supports, you must enable monitoring 

mode and run the command < aireplay-ng -9 

wlan0>. The program sends broadcast probe 

requests, who interview all APs who have 

heard them, providing information about 

themselves. If any AP responds, a message ap-

pears on the screen indicating that the card can 

successfully make injection. In the next step, 

the airodump-ng command was used to cap-

ture wireless packets. It captures 802.11 

frames for later use in aircrack-ng. After 

packet capture and analysis, important infor-

mation such as MAC address, channel num-

ber, and advanced access point set (ESSID) 

access is available. Basic Service Set Identifi-

cation (BSSID) is the MAC address of the AP, 

and STATION shows the MAC addresses of the wireless devices connected to 

the AP. Then a victim is selected and a deauthentication attack is implemented. 

For a successful attack, the network card is configured to the desired channel 

and the aireplay-ng command specifying the MAC address of AP and the MAC 

address of the client was used to send the deauth packets. 

Deauth frames were received at AP for 30 sec. At the time of the attack, the 

legitimate client was completely disconnected from the AP, which prevented any 

data transmission, fig. 2. 

 
Figure 1. Functional diagram of 

package injection 

 
Figure 2. Data transfer during a deauthentication attack 
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This study allowed us to demonstrate the possible scheme of action of the 

attacker and the situation of the attack on client. According to the results of the 

study, based on practical experiments, we can conclude that for wireless clients 

there is a vulnerability according to which an attacker can implement DoS attack 

"denial of service", that is, endlessly send packages of deauthentication, which 

allows to disconnect clients for a long time from the access points to which they 

are connected. 

We believe that current wireless standards require fixes, as the new standards 

take a long time to deploy. 
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Анотація 

Досліджено механізм атаки деавтентифікації в мережах на основі стан-

дарту 802.11 та її практична реалізація. Показано, що для бездротових кліє-

нтів існує вразливість, згідно з якою зловмисник може реалізувати DoS-

атаку «відмова в обслуговуванні», нескінченно відправляючи пакети деав-

тентифікації. 

Ключові слова: атака, автентифікація, загроза, ін'єкція пакетів, підк-

лючення, точка доступу, фрейм, DoS, Linux, Wi-Fi.  

Аннотация 

Исследован механизм атаки деаутентификации в сетях на основе стан-

дарта 802.11 и ее практическая реализация. Показано, что для беспроводных 

клиентов существует уязвимость, согласно которой злоумышленник может 

реализовать DoS-атаку «отказ в обслуживании», бесконечно отправляя па-

кеты деаутентификации. 

Ключевые слова: атака, аутентификация, угроза, инъекция пакетов, 

подключение, точка доступа, фрейм, DoS, Linux, Wi-Fi. 

Abstract  

The mechanism of deauthentication attack in networks based on the 802.11 

standard and its practical implementation are investigated. It’s shown that there is 

a vulnerability for wireless clients according to which an attacker could imple-

ment a denial of service DoS attack, sending deauthentication packets endlessly. 

Keywords: attack, authentication, threat, packet injection, connection, ac-

cess point, frame, DoS, Linux, Wi-Fi. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ШАХРАЙСЬКИХ 

ТОЧОК ДОСТУПУ В ЛОКАЛЬНИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ 

Кузнєцов К. А., магістр 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

м. Харків, Україна. 

Реалізація вимог до виявлення шахрайських точок доступу в локальних 

бездротових мережах має на увазі поетапний комплекс дій та контрзаходів, 

які націлені на припинення дій зловмисника та усунення негативних наслід-

ків (таких як, реалізація вірусного коду, захоплення конфіденційної інфор-

мації тощо). Це особливо актуальна тема для усіх галузей різного інформа-

ційного та економічного напрямку, бо зараз відбувається великий стрибок в 

цифровій еволюції. При цьому, з точки зору дотримання вимог інформацій-

ної безпеки в кожному з окремих сегментів виявлення, питання умов лока-

лізації та вибору методу є край важливою задачею. Існує декілька підходів 

для виявлення шахрайської точки доступу, такі як клієнтський підхід, сер-

верний та гібридний.  

Серверний підхід володіє більшою потужністю щодо пам’яті, обчислю-

вальної здатності, що стосується мереж Wi-Fi. Але, як тільки зловмиснику 

вдасться зламати облікові дані про безпеку, зловмисник зможе легко вста-

новити зловмисну точку доступу або здійснити різні атаки, такі як відмова 

в службі (DoS) та атака «людина по середині» через зловмисну точку дос-

тупу. Будь-яка інсталяція програмного забезпечення або будь-які інші зміни 

здійснюються в точці доступу, маршрутизаторі, шлюзі або комутаторі. Пе-

ревагою такого підходу є те, що клієнту не потрібно турбуватися про вста-

новлення додаткових плагінів або зміни драйвера пристрою, або будь-яких 

додаткових паролів. В такому способі сервер несе відповідальність за будь-

яку точку доступу. Недоліком такого підходу є те, що клієнт не має жодної 

підказки щодо точки доступу, тобто яка точка доступу є легітимною, а яка 

зловмисною. 

Клієнтський підхід базується на стандарті IEEE 802.11. Даний стандарт 

зазвичай використовується у смартфонах та ноутбуках. Клієнтський підхід 

має менше привілеїв та має обмежену обчислювальну потужність, пам’ять, 

та заряд акумулятора порівняно з сервером. Підхід з боку клієнта — це той 

підхід, в якому клієнт утримується від підключення до шахрайських точок 

доступу. Точка доступу також бере участь у цьому підході, наприклад, ная-

вність локальної бази даних сервера DNS (Система доменних імен) тощо.  

Та останній підхід — це гібридний. Цей підхід є ефективним, оскільки 

охоплює нездатність підходу на стороні клієнта та додає потужність підходу 

на стороні сервера. Необхідно докласти зусиль як з боку клієнта, так і з боку 

сервера, щоб запобігти виникненню шахрайським точкам доступу. У такому 

підході і клієнт, і точка доступу беруть активну участь, що знижує ризик 
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створення несанкціонованої точки доступу або підключення клієнта до то-

чки доступу такого типу. Незважаючи на те, що серверу не вдається запобі-

гти виникненню шахрайської точки доступу, клієнт не зв’яжеться з такою 

точкою доступу і таким чином, зловмисник не зможе отримати важливі дані 

з трафіку даних клієнта або запустити будь-які атаки. У цьому підході і клі-

єнт, і сервер наділені повноваженнями. 

У підсумку, підхід зі сторони клієнта обмежений порівняно з сервер-

ним підходом. Слабкість підходу зі сторони сервера полягає в тому, що коли 

механізм безпеки виявиться невдалим, клієнт не зможе утриматися від під-

ключення до шахрайської точки доступу. Якщо підходи з стороні клієнта та 

сервера поєднуються, може бути запропоновано ефективне рішення, яке мо-

жна назвати як гібридний підхід, в якому активно беруть участь клієнти та 

сервери або точки доступу. Отже, навіть якщо сервер не зможе захистити 

мережу, клієнт не буде підключений до зловмисної точки і, таким чином, 

буде в безпеці. Кінцева мета — захистити критичні дані клієнта та уникнути 

різноманітних атак. 
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Анотація 

Безпека бездротового зв’язку — справжнє завдання як для мережевих 

адміністраторів, так і для адміністраторів інформаційної безпеки. 

Для виявлення шахрайської точки доступу використовуються різні під-

ходи. Такі підходи можна класифікувати як клієнтський підхід, серверний 

та гібридний. Кожний метод має свої переваги та недоліки. 

Клієнтський має обмежені ресурси і не має надто великого контролю 

мережі порівняно з серверним. Серед усіх методів гібридний підхід більш 

ефективний, оскільки мінімізує недоліки методу клієнтської сторони і додає 

серверне управління для виявлення шахрайських точок доступу. Ця стаття 

спрямована на вивчення різних методів несанкціонованого доступу до точок 

доступу. 

Ключові слова: шахрайська точка доступу, IEEE 802.11, мережа Wi-

Fi.  

Аннотация 

Защита беспроводной сети — настоящая задача как для сетевых адми-

нистраторов, так и для администраторов информационной безопасности. 
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Для выявления мошеннической точки доступа используются разные 

методы. Такие методы можно классифицировать как клиентский, сервер-

ный и гибридный. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. 

Клиентский имеет ограниченные ресурсы и не имеет слишком боль-

шого контроля сети в сравнении с серверным методом. Среди всех методов 

гибридный метод более эффективный, поскольку минимизирует недостатки 

метода с клиентской стороны и добавляет серверное управление для обна-

ружения мошеннической точки доступа. Эта статься нацелена на изучение 

разных методов несанкционированного доступа к точкам доступа. 

Ключевые слова: мошенническая точка доступа, IEEE 802.11, сеть 

Wi-Fi. 

Abstract 

Security of wireless connection is a real task for both the system administra-

tors and information security administrators. 

Different approaches are used to find the rogue access point. These ap-

proaches can be classified to client approach, server approach and hybrid ap-

proach. Each of these ap-proaches have its benefits and drawbacks.  

The client approach has limited resources and has not great control of the net 

in compari-son to the server one. The hybrid one is the most effective among all 

the approaches due to its minimisation of drawbacks of the client approach and 

adding server control to re-veal the rogue access point. The goal of this article is 

to study different methods of un-authorized access to the access points. 

Keywords: fraud access point, IEEE 802.11, Wi-Fi net. 
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АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ СТЕГАНОГРАМ, 

СФОРМОВАНИХ АДАПТИВНИМИ МЕТОДАМИ, ПРИ 

ДОДАТКОВОМУ ЗАШУМЛЕННІ ЗОБРАЖЕНЬ-КОНТЕЙНЕРІВ 

Прогонов Д. О., к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Актуальною та важливою задачею сьогодні є протидія витоку конфіде-

нційної інформації державних установ або приватних компаній при пере-

дачі даних в локальних та глобальних інформаційно-комунікаційних систе-

мах. Вирішення даної задачі суттєво ускладнюється внаслідок застосування 

зловмисниками прихованих каналів передачі конфіденційних даних, зок-

рема побудованих з використанням новітніх адаптивних стеганографічних 

методів (АСМ) [1]. Особливістю АСМ є мінімізація змін файлів-контейне-

рів, зокрема цифрових зображень (ЦЗ), обумовлених вбудовуванням пові-

домлень (стегоданих) [2]. 

Поширеним підходом до виявлення стеганограм, сформованих згідно з 

адаптивними стеганографічними методами, є аналіз змін характеристик шу-

моподібних складових ЦЗ, зокрема текстур, на рівні яких проводиться вбу-

довування повідомлень [2]. Для виділення даних компонент, зазвичай, про-

водиться комплексна обробка зображень-контейнерів (ЗК) з використанням 

ансамблю високочастотних фільтрів [3, 4]. Це дає можливість забезпечити 

високу точність виявлення сформованих стеганограм, проте потребує засто-

сування спеціальних методів фільтрації, зокрема використання анізотроп-

них фільтрів [3]. Тому становить інтерес пошук методів попередньої обро-

бки досліджуваного ЦЗ, що дозволяють знизити складність налаштування 

стегодетекторів (СД) при збереженні високої точності виявлення стеганог-

рам, сформованих згідно АСМ. 

Для підсилення слабких змін характеристик шумоподібних складових 

ЗК, обумовлених вбудовуванням стегоданих, в роботі запропоновано про-

водити попередню обробку (зашумлення) досліджуваних ЦЗ. Розглянуто 

випадок використання адитивних типів завад, зокрема пуасонового та гау-

сового шумів [5]. Перший вид завад використовується для моделювання 

впливу темнового струму матриці фоточутливих елементів на формування 

зображення. Адитивний гаусовий шум широко застосовується для моделю-

вання змін ЦЗ, обумовлених застосуванням поширених методів обробки, зо-

крема квантування рівня яскравості пікселів тощо [5]. 

Дослідження ефективності СД при попередньому зашумленні ЦЗ про-

водилося з використанням тестового пакету VISION [6] при формуванні сте-

ганограм згідно з адаптивним методом S-UNIWARD [7]. Ступінь запов-

нення зображення-контейнеру стегоданими змінювалася в діапазоні від 3% 
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до 5% з кроком 2 %, та від 10% до 30% з кроком 10%. Рівень внесених ади-

тивних завад обирався рівним потужності власних шумів ЦЗ, що оцінювався 

з використанням фільтру Вінера [5]. Для виявлення сформованих стеганог-

рам був використаний стегодетектор на основі стандартної статистичної мо-

делі maxSRMd2 [3].  

Дослідження проводилося згідно з стандартною процедурою перехрес-

ної перевірки (англ. cross-validation) – налаштування СД з використанням 

тестової вибірки і подальше його тестування на контрольній вибірці. Тесто-

вий пакет був псевдовипадковим чином поділений на навчальну (90%) та 

контрольну (10%) вибірки. Для отримання усередненої оцінки похибки ви-

явлення стеганограм (суми помилок першого та другого роду), поділ тесто-

вого пакету проводився 10 разів. За результатами тестування СД, налашто-

ваних з використанням попередньо зашумлених ЗК та стеганограм, були по-

будовані залежності зміни помилки виявлення стеганограм (суми помилок 

першого та другого роду) від ступеня заповнення контейнеру стегоданими 

(рис. 1). 

Внесення до досліджуваних ЦЗ 

адитивних завад призводить до зни-

ження похибки виявлення стеганог-

рам від 2% (для гаусового шуму) до 

4,5% (для пуасонового шуму) навіть 

при слабкому (менше 10%) запов-

ненні ЗК стегоданими (рис. 1). Отри-

мані результати пояснюються підси-

ленням слабких (локальних) змін 

власних шумів ЗК, обумовлених 

приховуванням повідомлень при до-

даванні до зображення додаткових 

шумів. При зростанні ступеня запов-

нення ЗК стегоданими, зміни влас-

них шумів набувають глобального 

характеру (розпорошують по всьому 

зображенню), що дозволяє ефекти-

вно маскувати їх на фоні внесених 

шумів. 

За результатами проведеного аналізу встановлено, що попередня обро-

бка (зашумлення) цифрових зображень дозволяє суттєво (на 4,5%) змен-

шити похибку виявлення стеганограм в області слабкого заповнення ЗК сте-

годаними, де застосування відомих методів стегоаналізу є неєфективним. 

Це дає можливість додатково підвищити точність роботи сучасних стегоде-

текторів без необхідності застосування спеціальних методів обробки циф-

рових зображень. 

 

 
Рисунок 1. Залежність похибки вияв-

лення стеганограм від ступеня запов-

нення ЗК стегоданими при поперед-

ньому зашумленні зображень з викори-

станням адитивного гаусового та пуасо-

нового шумів 
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Анотація 

В роботі досліджено ефективність застосування методів попередньої обробки в за-

дачах стегоаналізу цифрових зображень. Виявлено, що внесення додаткових адитивних 

завад дозволяє суттєво (до 5%) підвищити точність виявлення стеганограм, сформованих 

згідно з адаптивним стеганографічним методом S-UNIWARD, навіть при слабкому 

(менше 10%) заповненні контейнеру стегоданими, де застосування відомих методів сте-

гоаналізу є неєфективним. 

Ключові слова: стегоаналіз, цифрові зображення, метод S-UNIWARD. 

Аннотация 

В работе исследована эффективность применения методов предварительной обра-

ботки в задачах стегоанализа цифровых изображений. Обнаружено, что внесение допол-

нительных аддитивных помех позволяет существенно (до 5%) повысить точность обна-

ружения стеганограм, сформованных согласно адаптивному методу S-UNIWARD, даже 

в случае слабого (менее 10%) заполнения контейнера стегоданными, где применение из-

вестных методов стегоанализа является неэффективным.  

Ключевые слова: стегоанализ, цифровые изображения, метод S-UNIWARD. 

Abstract  

In the work, the effectiveness of the applying of pre-processing methods in the problems 

of digital images steganalysis is investigated. It was found that introduction of additional addi-

tive noise allows one to significantly (up to 5%) increase the detection accuracy for stego im-

ages formed according to S-UNIWARD adaptive embedding method, even in the case of weak 

(less than 10%) cover image paload, where usage of known steganalysis methods is ineffective. 

Keywords: steganalysis, digital images, S-UNIWARD method. 
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ЗАХИСТ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ РЕЧЕЙ 

Трохименко Д. В.; Курдеча В. В., доцент, к.т.н. 

Національний технічний інститут України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна 

Концепції, засновані на Інтернеті речей, такі як розумні пристрої, розу-

мні автомобілі, розумні міста та розумні будинки, охоплюють як статичні, 

так і динамічні об'єкти фізичного світу та світу формування, які можна іден-

тифікувати та інтегрувати в комунікаційні мережі. Важливо виділити той 

факт, що дані, які надаються речами, часто є конфіденційними. Вони мо-

жуть містити стан нашого довкілля, стан наших будинків і міст або стан осо-

бистого здоров’я та діяльності. Ось чому механізми забезпечення та гарантії 

безпеки та конфіденційності даних є вирішальними питаннями в IoT. За-

вдяки своїй природі захист Інтернету речей є комплексним і складним за-

вданням. Далі наведені основні загрози безпеці мережі та запропоновано 

протидії, які допоможуть їм запобігти чи знизити вплив на мережу. 

Завдяки своїй природі як різнорідної мережі, потенційні загрози для да-

них IoT мають майже нескінченні можливі вектори атак [1]. Ці вектори мо-

жна приблизно розділити за початковою ціллю атаки: 

Атаки проти IoT-пристроїв: в першу чергу експлуатуються вразливості 

обладнання. 

Атаки проти комунікацій: в основному експлуатується вразливості, 

пов’язані з перевіркою цілісності даних. 

Атаки на рівень сприйняття: в основному використання вразливості 

безпеки в сенсорних мережах, як цілісність служб та доступність мережі. 

Атаки на фізичний рівень: експлуатуються вразливості, пов'язані з фі-

зичними каналами. 

Атаки на мережевий рівень: експлуатуються вразливості каналів пере-

дачі. 

Такі складні системи, як IoT та Cloud, не можуть бути захищені одним 

загальним протоколом. Кожен шар мережі пред'являє власні вимоги [2]. 

Один із підходів зазначає, що взаємодія між користувачем та пристроєм має 

бути обмежена підключенням до віртуального об'єкта, використовуючи від-

повідний захист. Кожен користувач у хмарі може навіть мати своє особисте 

уявлення про послуги пристрою та параметри, таким чином обмежуючи 

шанс витоку даних та крадіжки привілеїв. Відсутність доступу до фізичних 

пристроїв зменшить вимоги до архітектури безпеки і таким чином зменшить 

складність самої системи. 
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Приклад такої 

системи захисту да-

них IoT розглянемо 

oneM2M. OAuth 2.0 

використовується в 

oneM2M для забез-

печення аутентифі-

кації та авторизації, 

як показано на рису-

нку 1. Mobius, плат-

форма сервера відк-

ритого коду IoT за-

безпечує загальні 

сервісні функції як 

проміжне програ-

мне забезпечення 

для IoT-додатків різних областей обслуговування. Будь-який пристрій IoT 

підключений через спеціальне програмне забезпечення TAS (Thing 

Adaptation Software) та спеціальну платформу пристроїв IoT (& Cube), а до-

даток IoT може контролювати речі через API [3]. Архітектура безпеки 

oneM2M поділяється на: Security Functions Layer - забезпечує шість функцій 

захисту. Secure Environment Abstraction Layer, Secure Environments Layer - 

містять декілька захищених середовищ, які реалізують різні служби без-

пеки. 

Часто дані IoT не є надійно засвідченими, а служби репутації даних не 

доступні [4]. Застосування Blockchain вирішує проблему з довірою, надаючи 

вузлам спосіб перевірити дані, що поширюються всередині мережі, щоб пе-

реконатися, що вони не були жодним чином підроблені. Однак сам по собі 

Blockchain не дає гарантії, що дані не будуть підроблені ще до того, як дані 

з нього потраплять у мережу, цю задачу має вирішувати система монітори-

нгу. Необхідність зберігання історії транзакцій може бути принаймні част-

ково вирішена з частково розподіленим блок-ланцюгом, коли кожен вузол 

містить лише відповідні йому дані. 

В інтересах вирішення проблем управління та моніторингу системи ін-

формаційної безпеки пропонується використання Artificial Immune System 

(AIS) [5]. Підхід, заснований на AIS, сканує дані у IoT та аналізує їх, щоб 

визначити, чи містять вони загрози чи порушення. AIS дозволяє виявляти 

мутовані загрози безпеці. AIS складається з таких частин: моделювання ан-

тигену, моделювання детектора, механізм еволюції та самотолерантності. В 

імунній системі антигеном називають вихідні дані. Детектори використову-

ються для розпізнавання аномальних антигенів. Механізм самотолерантно-

сті використовується для запобігання реакції на власні антигени. При цьому, 

 
Рисунок 1. Структура підключення для компонента безпеки 

OneM2M 
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розпізнавати власні антигени можуть спеціальні детектори, однак такі дете-

ктори не повинні використовуватися для безпосереднього виявлення загроз. 

Потім AIS проводить оцінку та вибирає дії відповідно до політик реагу-

вання, що можуть бути встановлені на основі прогнозованих системних по-

треб та вартості мережевих ресурсів, або вони можуть бути динамічно змі-

нені, реагуючи на зміни в мережі. 

IoT інтегрує передові технології комунікацій, мереж, хмарних обчис-

лень, зондування та спрацьовування, а також прокладе шлях для новаторсь-

ких додатків у різних областях, що вплине на багато аспектів життя людей 

та принесе багато зручностей. Тим не менше, враховуючи величезну кіль-

кість підключених пристроїв, у питаннях безпеки, конфіденційності та уп-

равління в IoT виникають дуже значні ризики. Незважаючи на те, що жодне 

рішення "для всіх" неможливо створити найближчим часом, все ж є можли-

вість значно підвищити безпеку мережі IoT за допомогою комбінації запро-

понованих способів та рішень. 
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Анотація 

Представлено можливі вектори атаки зловмисників і запропоновано способи для 

запобігання і протидії цим атакам в контексті хмари та "речей" мережі Інтернету речей. 

Ключові слова: захист даних, Інтернет речей, розподілені мережі. 

Аннотация 

Представлены возможные векторы атаки злоумышленников и предложены спо-

собы предотвращения и противодействия этим атакам в контексте облака и "вещей" сети 

Интернета вещей. 

Ключевые слова: защита данных, Интернет вещей, распределенные сети. 

Abstract  

Possible attack vectors for attackers were presented. Proposed methods that can be used 

to to prevent and counter these attacks in the context of the cloud and "things" of the Internet 

of Things. 

Keywords: data protection, Internet of Things, distributed networks.  
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