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Збірник призначений для науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних досліджень та практичного використання методів і засобів радіотехніки. Збірник буде корисним
викладачам, аспірантам та студентам радіотехнічних, телекомунікаційних, радіоелектронних,
радіофізичних факультетів вищих навчальних закладів.
Програмний комітет конференції
Рибін О. І., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна — голова програмного комітету;
Шарпан О. Б., д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна — відп. секретар (заст. голови).
Члени програмного комітету
Бондаренко Ю.
PhD, Сіетл, США
Гімпілевич Ю. Б.
д.т.н., проф., Севастопольський нац. техн. ун-т, Україна
Достал Томаш
проф., Прага, Чеська республіка
Дубровка Ф. Ф.
д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Жук С. Я.
д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Зіньковський Ю. Ф.
д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Кичак В. М.
д.т.н., проф., Вінницький нац. техн. ун-т, Україна
Крижанівський В. Г. д.т.н., проф., Донецький нац. ун-т, Україна
Манойлов В. П.
д.т.н., проф., Житомирський нац. техн. ун-т, Україна
Мовчанюк А. В.
к.т.н., доц., НТУУ «КПІ», Україна
Найденко В. І.
д.ф.-м.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Нелін Є. А.
д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Правда В. І.
к.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Прудіус І. Н.
д.т.н., проф., Нац. ун-т України «Львівська політехніка», Україна
Раіда Збинек
проф., Брно, Чеська республіка
Совлуков О. С.
д.т.н., проф., Ін-т проблем управління ім. В. А. Трапезнікова Російської
академії наук, Росія
Шинкарук О. М.
д.т.н., проф., Хмельницький нац. ун-т, Україна
Яненко О. П.
д.т.н., проф., НТУУ «КПІ», Україна
Організаційний комітет конференції
Адаменко В. О. — голова організаційного комітету;
Головня В. М. — заступник голови;
Реутська Ю. Ю. — відп. секретар.
Члени організаційного комітету:
Адаменко Ю. Ф., Кожухар П. В., Захарченко О. С., Зінченко М. В., Назарько А. І.,
Неуймін О. С., Новосад А. А., Сушко І. О.
Розроблення та супроводження сайту конференції: Адаменко Ю. Ф.
Адреса оргкомітету: Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», 2100, радіотехнічний факультет, корп. 17, кім. 300, пр-т Перемоги, 37, м. Київ,
03056, Україна. Тел. (+38044) 454-94-23. e-mail: rtpsas@kpi.ua Сайт: http://conf.rtf.kpi.ua
Рекомендовано до друку рішенням програмного комітету конференції та вченої ради радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ» (протокол № 02/2014 від 24.02.2014 р.)

УДК 621
ISSN 2311-4169
Международная научно-техническая конференция «Радиотехнические поля, сигналы, аппараты и системы». Киев, 10 – 16 марта 2014 г.: материалы конференции — Киев:
2014. — 258 с.
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
Рыбин А. И., д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина — председатель программного комитета;
Шарпан О. Б., д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина — отв. секретарь (зам. председателя).
Члены программного комитета
Бондаренко Ю.
PhD, Сіетл, США
Гимпилевич Ю. Б.
д.т.н., проф., Севастопольский нац. техн. ун-т, Украина
Достал Томаш
проф., Прага, Чешская республика
Дубровка Ф. Ф.
д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Жук С. Я.
д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Зиньковский Ю. Ф.
д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Кичак В. М.
д.т.н., проф., Винницкий нац. техн. ун-т, Украина
Крижановский В. Г. д.т.н., проф., Донецкий нац. ун-т, Украина
Манойлов В. П.
д.т.н., проф., Житомирский нац. техн. ун-т, Украина
Мовчанюк А. В.
к.т.н., доц., НТУУ «КПИ», Украина
Найденко В. И.
д.ф.-м.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Нелин Е. А.
д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Правда В. И.
к.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Прудиус И. Н.
д.т.н., проф., Нац. ун-т Украины «Львовская политехника», Украина
Раида Збынек
проф., Брно, Чешская республика
Совлуков А. С.
д.т.н., проф., Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова
Российской академии наук, Россия
Шинкарук А. М.
д.т.н., проф., Хмельницкий нац. ун-т, Украина
Яненко А. Ф.
д.т.н., проф., НТУУ «КПИ», Украина
Организационный комитет конференции
Адаменко В. А. — председатель организационного комитета;
Головня В. М. — заместитель председателя;
Реутская Ю. Ю. — отв. секретарь.
Члени организационного комитета:
Адаменко Ю. Ф., Кожухар П. В., Захарченко О. С., Зинченко М. В., Назарько А. И.,
Неуймин А. С., Новосад А. А., Сушко И. А.
Разработка и сопровождение сайта конференции: Адаменко Ю. Ф.
Адрес оргкомитета: Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», 2100, радиотехнический факультет, корп. 17, к. 300, пр-т Победы, 37, г.
Киев, 03056, Украина. Тел. (+38044)454-94-23. e-mail: rtpsas@kpi.ua Сайт: http://conf.rtf.kpi.ua
Рекомендовано к печати решением программного комитета конференции и ученого совета радиотехнического факультета НТУУ «КПИ» (протокол № 02/2014 от 24.02.2014 г.)

UDK 621
ISSN 2311-4169
International scientific and technical conference «Radioengineering fields, signals,
apparatus and systems». Kyiv, March, 10 – 16, 2014: conference proceedings — Kyiv: 2014. —
258 p.
Collection of the conference materials include theses of reports in which the results of research
in radio and related fields, according to the section subjects: Radiotechnical circuits and signals.
Computing methods in radio electronics. Design, technology and operation of electronic equipment.
Theory and practice of radiomeasuring. Electrodynamics. Devices of the super-high-frequency range
and aerial equipment. Telecommunication, radio-location, navigation. Radio electronics of biomedical
technologies. Microelectronic technology. Functional and nano electronics. Information protection.
Collection of is designed for a wide range of scientists and specialists, working in the field of
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.
Conference Program Committee:
Rybin O. I., Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine — Chairman of Program Committee
Sharpan O. B., Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine — Executive secretary.
Program Committee Members:
Bondarenko Y.
PhD, Seattle, USA
Himpilevych Y. B.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., Sevastopol National Techn. Univ., Ukraine
Dubrovka F. F.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Zbynek Raida
Professor, Brno, Czech Republic
Zinkovsky Y. F.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Zhuk S. Y.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Kryzhanivsky V. G. Doc. Of Sci (Techn.), prof., Donetsk National University, Ukraine
Kychak V. M.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., Vinnytsia National Techn. Univ., Ukraine
Manoylov V. P.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., Zhytomyr National Univ. of Technology, Ukraine
Movchanyuk A. V. Cand. Of Sci (Techn.), associate prof., NTUU «KPI», Ukraine
Naidenko V. I.
Doc. Of Sci (Physics-Math.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Nelin Ye. A.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Pravda V. I.
Cand. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Prudius I. N.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., Nat. Univ. of Ukraine «Lviv Polytechnic», Ukraine
Tomash Dostal
Professor, Prague, Czech Republic
Shinkaruk O. M.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., Khmelnytsky National University, Ukraine
Sovlukov O. S.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., Trapeznikov‘s Institute of Control Sciences.
Russian Academy of Sciences, Russia
Yanenko O. P.
Doc. Of Sci (Techn.), prof., NTUU «KPI», Ukraine
Organize Committee conference:
Adamenko V. O. — Chairman of the Organizing Committee;
Golovnya V. M. — Deputy Chairman;
Reutska Yu. Yu. — Executive Secretary.
Organize Committee Members:
Adamenko Yu. F., Kozhuhar P. V., Zaharchenko O. S., Zinchenko M. V., Nazarko A. I.,
Neuimin O. S., Novosad A. A., Sushko I. O.
Produce and technical support of the conference site: Yu. Adamenko
Organize Committee address: 2100, radioengineering department. National Technical University of
Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Peremogy Str., 37, Kyiv, 03056, Ukraine.
Tel. (+38044)454-94-23. E-mail: rtpsas@kpi.ua Site: http://conf.rtf.kpi.ua
It is recommended to seal by the decision of the programme committee and NTUU «KPI»
Radoengineering Department Scientific Council (Record № 2/2014 of 24.02.2014).

ЗМІСТ
СЕКЦІЯ 1. РАДІОТЕХНІЧНІ КОЛА ТА СИГНАЛИ.
ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ В РАДІОЕЛЕКТРОНІЦІ.
Федоров Е. Е. Методы анализа вокальных звуков речи на основе фонемлетфункций
Палагин В. В., Палагина Е. А. Моделирование процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех
Артеменко М. Е. Теория мгновенной мощности синусоидального режима трехфазной четырехпроводной цепи в симметричных координатах
Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Маньковський С. В. Cистема
функцій MAOPCs для багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл на основі частотного символьного методу
Бортник Г. Г., Стальченко О. В. Спектральний метод аналізу сигналів з використанням вейвлет-перетворень
Дюжаєв Л. П., Коваль В. Ю. Алгоритм виявлення голосової активності на основі короткочасових характеристик в умовах високої зашумленості
Гончаров А. В., Уманець В. М., Андреєв М. В. Оцінка фази радіосигналу
спільно з усіченим оцінюванням дисперсії адитивної асиметрично-ексцесної
завади
Палагін В. В., Івченко О. В. Поліноміальні алгоритми оцінювання дисперсії
корельованої ексцесної випадкової послідовності
Коцержинський Б. О. Підвищення частоти вихідних коливань інтегральних
синтезаторів прямого цифрового синтезу
Неуймин А. С., Жук С. Я. Двухэтапный алгоритм обнаружения срыва сопровождения траектории цели с использованием решающих статистик на основе
критериев l/n
Шпилька Ю. Н., Душко А. А., Шпилька А. А. Повышение точности
CORDIC-алгоритма

15
18
21

24
27
30

33
36
39

42
45

СЕКЦІЯ 2. ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ. УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕХНІКА
Алфѐров Н. Е. К вопросу использовани микроконтроллера как элемента
управления приемо-передающей частью содара
Васильєв В. І., Васильєв Є. В. Дослідження способів оптимального керування
динамічними системами
Воскобойник В. А. Автоматизация оптимального проектирования конструкций
РЭС с применением метода конечных элементов
Атаманова І. В., Гліненко Л. К., Фаст К. В. Вибір оптимального рішення на
етапі розробки конструкторської документації
Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Вистизенко Е. В. Анализ энергетической эффективности видов ШИМ

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

48
51
54
57
59

5

Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Функціональні показники мікрозбірок, що визначаються тепловими режимами елементів електронної структури
Гришко І. А., Новосад А. А. Визначення меж кавітаційної області в робочій
камері ультразвукового трубчастого кавітатора
Кирпатенко І. М., Новосад А. А. Збудження ультразвукового п‘єзовипромінювача на частоті послідовного резонансу
Романюк Б. П., Уваров Б. М. Вплив деяких конструктивних та експлуатаційних факторів на рівень кондуктивних завад від імпульсних джерел електроживлення
Тимощук В. Ф., Демяненко П. О. Інтерфейси комутації компютера та електронних пристроїв
Филипенко О. І., Чала О. О. Конструктивно-технологічні фактори втрат в оптичних перемикачах на основі МОEМS-компонентів
Левандовський В. Г. Оптимізація профілю показника заломлення оптичних
волокон для високошвидкісних мереж передавання інформації
Смолянінов В. Г., Сухопара О. М. Математича модель напівпровідникового
перетворювача напруги для радіоелектронних засобів

62
64
67

70
73
75
78
81

СЕКЦІЯ 3. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РАДІОВИМІРЮВАНЬ
Бєлов В. С., Бєлов А. С. Підвищення точності визначення фазових станів квадратурних фазових модуляцій в умовах Гаусового каналу зв‘язку
Філинюк М. А., Ліщинська Л. Б., Бондарюк Д. В. Ємнісний автогенераторний сенсор на С-негатроні
Бухаров С. В., Овсяников Вл. В. Определение качества веществ электромагнитными методами
Воловик А. А. Оценка работоспособности авиационного приемоиндикатора в
режимах набора высоты, снижении и горизонтальном полѐте
Гіндікін А. І., Кошелєва О. Б. Міжлабораторні порівняння результатів випробувань — інструмент експериментального підтвердження технічної компетенції випробувальної лабораторії
Карлов В. А. Крестообразный анализатор комплексного коэффициента отражения миллиметрового диапазона длин волн
Кононов С. П., Гузь М. Д. Вимірювання частоти СВІП-генератора з компенсацією похибки розгортання
Кононов С. П., Ментинський М. В. Генератор частотних міток

84
87
90
93

96
99

102
104

Онопа С. В., Березянський Б. М. Використання методу «послідовних

резонансних кіл» для отримання характеристик POWERLINE каналу

107

Ткач Л. А., Зинченко М. В. Исследование электромагнитной совместимости
печатных плат
Во Зуй Фук, Яненко А. Ф. Исследование параметров антенн искрового генератора для мм-терапии

110

6

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

112

СЕКЦІЯ 4. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. ПРИСТРОЇ НВЧ ДІАПАЗОНУ
ТА АНТЕННА ТЕХНІКА
Левандовський В. Г., Дубенюк А. І., Медведський М. М. Особливості поглинання електромагнітних хвиль в матричних системах з металевими
включеннями
Piltyay S. Broadband coaxial orthomode transducer
Зіньковський Ю. Ф., Сидорук Ю. К., Туровський А. О. Задача рівномірності
електричного поля у багатофазній електродній структурі
Гнатюк М. А., Морозов В. М., Сьянов А. М. Решение дифракционной задачи
методом Шварца: методы простой и оптимальной итерации
Гусєва О. В., Горб М. С. Застосування методу розкладу полів за власними функціями до задачі мікрохвильової візуалізації
Вунтесмері В. С., Максимчук Т. М. Дослідження ефективної магнітної проникності мікрострічкої лінії на феритовій підкладинці
Сергієнко П. Ю., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Шлейфові і кільцеві
мікросмужкові резонатори нвч з мікромеханічним перелаштовуванням резонансної частоти
Мазуркевич Г. М. Лінійна фазована антенна решітка на основі профільованих
щілинних випромінювальних елементів
Савин К. Г., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. Добротность цилиндрического экранированного составного металло-диэлектрического резонатора
Борисовський О. О., Омеляненко М. Ю., Турєєва О. В. Смуго-пропускаючі
фільтри міліметрового діапазону на основі екранованої МСЛ

115
117
120
123
126
129

132
135
138
141

СЕКЦІЯ 5. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ, РАДІОЛОКАЦІЯ, НАВІГАЦІЯ
Абрамович А. О. Георадар для пошуку та класифікації металів
Авдеенко Г. Л., Якорнов Е. А., Лавриненко О. Ю., Адамович О. Ю. Использование радиорелейных линий связи с частотной модуляцией для передачи радиосигналов цифрового телевидения стандарта DVB-C
Албул А. С. Анализ алгоритмов маршрутизации в высокоскоростных низкоорбитальных спутниковых системах связи
Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Застосування моделі Ерланга до аналізу обміну даними у системах мобільного зв`язку
Бичковський В. О., Реутська Ю. Ю. Формалізація задачі інформаційної підтримки людини-оператора
Волочій Б. Ю., Онищенко В. А. Дослідження залежності ефективності комплексу охоронної сигналізації від розміщення сейсмічних датчиків
Озарків Д. М., Головін В. А. Архітектура багаторівневої системи адаптивної
модуляції та кодування
Перегудов С. М., Забарило М. Ю. Антена для близькопольових радіометричних досліджень біооб‘єктів
Дрючин О. О., Коваленко А. В. Основні характеристики джитера: типи, вимірювання, визначення в системах PDH, SDH

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

144

147
150
152
155
158
161
164
166

7

Михалевський Д. В., Красота Р. О., Гузь М. Д. Особливості передачі мультимедійного трафіку в безпровідних мережах
Науменко В. В., Тоцкий А. В. Повышение помехоустойчивости цифровой системы связи с помощью метода биспектрально-организованной модуляции
Бєлов В. С., Номировська В. В. Визначення пропускної здатності каналу безпроводового цифрового зв‘язку
Реутська Ю. Ю. Моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару в завадовій обстановці
Топор Д. С., Петренко О. В., Мосійчук В. С. Використання ВЕБ-картографічних сервісів для візуалізації просторово розвинених даних
Кичак В. М., Тромсюк В. Д. Підвищення завадостійкості при прийомі дискретних сигналів
Турко С. І. Застосування компоновано-Гаусового розподілу з інверсною гамма
текстурою для моделювання інтенсивного морського клатера РЛС з високою
роздільною здатністю
Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. Порівняння
методів оцінки показників ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів

169
171
174
177
180
183

186

189

СЕКЦІЯ 6. РАДІОЕЛЕКТРОНІКА БІОМЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Слипченко Н. И., Бородкина А. Н. Снижение объемов сбора биологического
материала при СВЧ диагностике сердечно-сосудистых патологий
Демська К. Д., Савенко Я. В. Програмна обробка даних для діагностики в
міліметровому діапазоні
Михайленко С. В., Яненко О. П. Лазерний випромінювач для акупунктурної
терапії
Розвадовський О. О., Перегудов С. М. Газорозрядний генератор еталонного
шуму для радіометричних досліджень біооб‘єктів
Николов Н. А., Соляр А. Г. Действия пространственно-неоднородного электромагнитного поля на водные растворы ионных солей по данным термолюминесценции кристаллов
Татарчук О. А., Дем’яненко П. О. Універсальний фотометр
Мовчанюк А. В., Луговской А. Ф., Федоренко И. В. Метод регулирования
дисперсности аэрозоля в медицинских ингаляторах
Яненко О. П., Ющенко О. І., Михайленко С. В. Апарат для мікрохвильової
резонансної терапії
Каньшин І. О., Богомолов М. Ф. Математична модель впливу характеристик
формених елементів крові на процес розсіювання лазерного випромінювання
Лозинський П. І. Шляхи виявлення та боротьби з артефактами механічного
походження при використанні фотоплетизмографічного методу
Шпілін О. О., Перегудов С. М. Цифровий інтерфейс для радіометричних систем біомедичного застосування

192
195
198
201

204
207
210
213
216
219
222

СЕКЦІЯ 7. МІКРОЕЛЕКТРОНІКА. ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА
НАНОЕЛЕКТРОНІКА
Піддубний В. О., Піддубний В. В. Концепція побудови пристрою на поверхневих акустичних хвилях для систем адаптивної фільтрації

8

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

224

СЕКЦІЯ 8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Берегулько Н. О., Грицюк Ю. І. Багатокритеріальне управління інформаційною безпекою в умовах визначеності
Во Зуй Фук, Зиньковский Ю. Ф. Исследование электромагнитной совместимости нелинейных радиолокаторов
Кравченко Е. К., Зинченко М. В. Особенности воздействия зондирующего
сигнала на нелинейные рассеиватели
Кухарська Н. П., Лагун А. Е. Програмний захист інформації на основі реалізації гібридної криптостеганографічної схеми
Прогонов Д. О., Кущ С. М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в
області перетворення цифрових зображень
Товкач І. О., Піддубний В. О. Оптимізація взаємодії алгоритмів шифрування в
mhed-методі захисту конфіденційних даних при передачі їх по відкритих каналах зв‘язку
Швец В. А., Васянович В. В. Проблемы защиты биометрических систем идентификации личности от подмены
Толюпа С. В., Наконечний В. С. Застосування математичних методів теорії
декомпозиції для оцінки ефективності інформаційних систем та їх безпеки

227
230
233
236
238

241
244
247

ДО ОБГОВОРЕННЯ
Кузьмичѐв А. І., Вольпян О. Д. О книге «Отрицательное преломление волн.
Введение в физику и технологию электромагнитных метаматериалов»
Пискунов В. И. Законы электромагнитной индукции и уравнения Максвелла

250
253

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

256

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

9

LIST OF CONTENTS
SECTION I. RADIOENGINEERING CIRCLES AND SIGNALS.
COMPUTATIONAL METHODS IN RADIOELECTRON
Fedorov E. E. Methods of the analysis of vocal sounds of speech on the basis of
fonemlet-functions
Palahin V., Palahina O. Modeling of the detection and recognition signals on a background non-gaussian noise
Artemenko M. Yu. Instantaneous power theory of sinusoidal mode of three-phase
four-wire circuit in symmetric coordinates
Shapovalov Yu. I., Mandzii B. A., Bachyk D. R., Mankovskyi S. V. The system of
functions MAOPCs for multivariate analysis and optimization of linear parametric circuits based on frequency symbolic method.
Bortnyk G. G., Stalchenko O. V. Method spectral signal analysis using wavelet transformation
Koval V. Yu, Duzhaev L. P. Voice Activity Detection Algorithm based on short-term
features under high noisiness
Honcharov A. V., Umanets V. M., Andreiev M. V. Estimation of radio signal phase
in association with truncated estimation of dispersion of additive skewness-kurtosis
interference
Palahin V. V. Ivchenko O. V. The polynomial method on evaluation of variance of
correlated non-gaussian random quantity
Kotserzhynskyi B. Integral DDS synthesizer output oscillations frequency increase
Neuimin O. S., Zhuk S. Ya. Two-stage detection of tracking loss algorithm on the
basis of l/n test using of decision statistics.
Shpylka Iu. Dushko A. Shpylka O. Increasing the accuracy of CORDIC-algorithm.

15
18
21

24
27
30

33
36
39
42
45

SECTION II. DESIGN, TECHNOLOGY AND OPERATION OF
RADIOELECTRONIC EQUIPMENT. ULTRASONICS
Alferov N. E. On the question of the use of the microcontroller as a control receivingtransmitting part sodar
Vasiliev V. I., Vasiliev Eu. V. Researches of methods of optimum control of dynamic
systems
Voskoboinik V. Automation optimal design constructions RES with finite element
method
Atamanova I. V., Hlinenko L. K., Fast K. V. Optimal decision choice on the stage of
design specification development
Movchaniuk A. V., Vistyzenko Y. V. Fesich V. P. Analysis of energy efficiency
PWM.
Nikitchuk A. V., Uvarov B. M. Microassemblies functional parameters determined
thermal management of electronic structure

10

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

48
51
54
57
59
62

Novosad A. A., Grishko I. A. Delimitation cavitation zone in the chamber of ultrasonic tubular cavitator
Novosad A. A., Kirpatenko I. M. Ultrasonic piezoelectric transducer excitation on
frequency of the serial resonance
Romanuk B. P., Uvarov B. M. Influence of some design and operational factors on
the level of conductive noise from switching power supply
Tymoshchuk V., Demyanenko P. Computer and electronic devices interfaces switching
Filipenko O. I., Chala O. O. Constructive-technological factors of losses in optical
switching on the basis of МОEМS components
Levandovskyy V. G. Optimization of optical fibers refractive index profile for high
speed networks
Smolyaninov V. G., Suhopara A. N. The mathematic model of the semiconductor
converter voltage for radioelectronic means

64
67
70
73
75
78
81

SECTION III. THEORY AND PRACTICE OF RADIOMEASURING
Belov V. S., Belov A. S. Improving the accuracy of phase states of the quadrature
phase modulation in the Gaussian channel
Filinyuk M. A., Lishchinska L. B., Bondaryuk D. V. Capacitive generator sensor on
C-negatron
Buharov S. V., Ovsianikov V. V. Determination of quality materials by electromagnetic methods
Volovyk A. Health evaluation Aviation Radio In the climb, descent and level flight
Gindikin A. I., Koshelieva O. B. Interlaboratory comparison of test results – instrument of experimental confirmation of the technical competence of test laboratory
Karlov V. A. Cross-shaped analyzer of complex reflection coefficient for millimeterwave
Kononov S. P., Huz M. D. Measurement of the sweep generator frequency with the
compensation of scanning error
Kononov S. P., Mentynskyi M. V. Frequency marker oscillator
Onopa S. V., Berezianskiy B. M. A method for obtaining specifications «Series resonant circuit model»
Tkach L. A., Zinchenko M. V. Electromagnetic compatibility study of printed circuit
boards
Vo Duy Phuc, Yanenko O. Research the antenna parameters spark generator for mmtherapy

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

84
87
90
93
96
99
102
104
107
110
112

11

SECTION IV. ELECTRODYNAMICS. DEVICES OF THE MICROWAVE
FREQUENCY RANGE AND ANTENNA EQUIPMENT
Levandovskyy V. G., Dubenuk A. I., Medvedskiy M. M. Features of electromagnetic waves absorption of matrix system with metallic inclusions
Piltyay S. Broadband coaxial orthomode transducer
Zinkovskiy Yu. F., Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O. Problem of the electric field
uniformity in a multiphase electrode structure
Gnatyuk M. A., Morozov V. M., Sjanov A. M. Solving diffraction problem using
Schwarz alternating method: simple and optimal iteration methods
Guseva E. V., Gorb M. S. Eigenfunction expansion method in microwave imaging
Vuntesmeri V. S., Maxymchuk T. N. The research on magnetic permeability of microstrip line on ferrite pad
Serhiienko P. Y. Prokopenko Y. V. Poplavko Y. M. Microstrip Stub and Ring Resonators with micromechanical resonance frequency tuning
Mazurkevych H. M. Linear phased antenna array of tapered slot antennas
Savin K. H., Prokopenko Yu. V., Poplavko Yu. M. Quality factor of complex
shielded cylindrical metal-dielectric resonator
Borysovskyi O. O., Omelianenko M. Yu., Turieieva O. V. Bandpass filters of millimeter range on the base of shielded microstrip line

115
117
120
123
126
129
132
135
138
141

SECTION V. TELECOMMUNICATION, RADIOLOCATION, NAVIGATION
Abramovych A. O. Ground penetrating radar to search and classify metals
Avdieienko H. L., Yakornov Ye. A., Lavrinenko O. Yu., Adamovych O. Yu.
Application of the radio relay link with frequency modulation for the transmission of
DVB-C standard digital television broadcasting radiosignals»
Albul A. S. Analysis algorithms of routing in high-speed LEO satellite communication
systems
Bakhovskyi P. F., Yevsiuk N. N. Applying Erlang model to analyze data exchange in
systems of mobile communications
Bychkovskyi V. О., Reutska Yu. Yu. The formalization of the problem of
information support time for man – operator
Volochiy B. Yu., Onishchenko V. A. The efficiency of the guard signaling complex
depending on the location of the seism sensor
Ozarkiv D. M., Golovin V. A. Layered adaptive modulation and coding system architecture
Perehudov S., Zabarylo M. Antenna for reseach near-field radiometric objects
Kovalenko A. V., Druchin O. O. Basic descriptions of jitter: types, determination in
the systems of PDH, SDH

12

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

144

147
150
152
155
158
161
164
166

Mikhalevskiy D. V., Krasota R. O., Guz M. D. Features transmission of multimedia
traffic Wireless Network
Naumenko V. V., Totskyi O. V. Improving of noise immunity in digital communication system by using bispectrum-based modulation
Bielov V. S., Nomyrovska V. V. Вandwidth definition of the wireless digital communications channel
Reutska Yu. Yu. Simulation of a radar signal based on the pulse - Doppler radar work
analysis in the noise and clutter situation.
Topor D. S., Petrenko O. V., Mosiychuk V. S. Using web mapping services for visualizing spatial data
Kychak V. M., Tromsiuk V. D. Improve noise immunity when taking discrete signals
Turko S. I. Compound Gauss distribution with inverse Gamma texture using for intense sea clutter of high resolution radar modeling
Volochiy B. Yu., Ozirkovskyi L. D., Shkiliuk O. P., Mashchak A. V. Comparing
the methods for efficiency indexes estimation of behavior algorithms of
radioelectronic complex systems

169
171
174
177
180
183
186

189

SECTION VI. RADIOELECTRONICS OF BIOMEDICAL TECHNOLOGIES
Slipchenko M., Borodkina A. Reducing the volume of the biological material collection with microwave diagnostics of cardiovascular pathologies
Demska K. D., Savenko Y. V. Data processing system for diagnosis in the millimeter
range
Mikhailenko S., Yanenko O. Laser emitter for acupuncture therapies
Rozvadovskiy A. A., Peregudov S. N. Gas discharge generator reference noise radiometric investigations bioobject
Nikolov N. A., Solyar A. G. Influence of spatially inhomogeneous electromagnetic
field on aqueous solutions of ionic salts according to thermoluminescence crystals
Tatarchuk O., Demianenko P. Universal photometer
Movchaniuk A. V., Lugovskoi A. F., Fedorenko I. V. The method of regulating
aerosol dispersion in medical inhalers
Yanenko O., Yushchenko A., Mykhailenko S. Apparatus for microwave resonance
therapy
Kanshin I., Bogomolov M. Mathematical model of blood corpuscle characteristics
influence on the process of laser radiation scattering
Lozynskyi P. The ways to identify and to destruct the artifacts with mechanical origin
using photoplethysmography method
Shpilin O. O., Perehudov S. M. Digital interface for radiometric systems

192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222

SECTION VII. MICROELECTRONIC EQUIPMENT.
FUNCTIONAL AND NANOELECTRONICS
Piddubnyi V. O., Piddubnyi V. V. Conception of construction of device is on
acoustic surface waves for systems of adaptive filtration

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

224

13

SECTION VIII. INFORMATION PROTECTION
Beregulko N. O., Grycyuk Yu. I. Multicriterion management of information security
in conditions of certainty
Vo Duy Phuc, Zinkovskyi Yu. Research the electromagnetic compatibility of nonlinear radar
Kravchenko Ye. K., Zinchenko M. V. Features of impact the probing signal on nonlinear scatterers
Kukharska N. P., Lagun A. E. Software data protection based on the hybrid cryptographic and stegano-graphic scheme
Progonov D. O., Kushch S. M. Revealing the steganograms with messages, which are
hidden in transformation domain of digital images
Tovkach I. O., Piddubnyi V. O. Optimization for the encryption algorithm on mhedtheft protectson method for transfer in their lines of communication open
Shvets V. A.,Vasianovych V. V. Problems of protection of biometric identification
systems against spoofing
Tolyupa S., Nakonechniy V. Application of mathematical theory of decomposition
methods for evaluating the effectiveness of information systems and their security

227
230
233
236
238
241
244
247

DISCUSSION
Kuzmichev A. I., Volpian O. D. About book «Negative refraction of waves. Introduction to physics and technology of electromagnetic metamaterials».
Piskunov V. I. The electromagnetic induction principiles and Maxwell's equations
ALPHABETICAL AUTHORS INDEX

14

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

250
253
256

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВОКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ РЕЧИ НА ОСНОВЕ
ФОНЕМЛЕТ-ФУНКЦИЙ
Федоров Е. Е., доктор технических наук, доцент
Донецкая академия автомобильного транспорта, Донецк, Украина
На сегодняшний день активно разрабатываются интеллектуальные
компьютерные системы распознавания речевых образов, используемые для
набора текста, расшифровки стенограмм, голосового управления и др.
Важную роль для этих систем играет проблема построения эффективных методов, которые обеспечивают высокую скорость обучения модели
распознавания, а также высокую вероятность, адекватность и скорость
распознавания речевых сигналов. Современные системы распознавания
образцов речевого сигнала используют следующие подходы к обучению
коннекционистских и генеративных моделей [1–4]:
1. Выбор в качестве опорных образцов всех обучающих образцов, при
этом весовые коэффициенты модели фиксированы. Недостаток — длительное распознавание.
2. Настройка весовых коэффициентов модели, при этом опорные образцы отсутствуют. Недостаток — длительное обучение и низкая вероятность распознавания в случае трудно разделимых классов.
3. Формирование опорных образцов в виде настройки векторов весовых коэффициентов модели. Недостаток — низкое качество распознавания
в случае трудно разделимых классов.
4. Настройка весовых коэффициентов модели и формирование опорных образцов в виде статистических оценок множества обучающих образцов. Недостаток — длительное обучение и низкая вероятность распознавания в случае трудно разделимых классов.
5. Настройка весовых коэффициентов модели и выбор в качестве
опорных образцов тех обучающих образцов, которые попадают на границы
классов. Недостаток — длительное обучение и низкая вероятность распознавания в случае трудно разделимых классов.
Таким образом, все указанные подходы обладают недостатками.
Для систем распознавания образцов речевого сигнала также актуальна
проблема создания методов формирования системы признаков. В работах [5–6] для определения признаков сигнала часто применяются вейвлеты. Однако эти вейвлеты не всегда учитывают особенности речевых сигналов. Таким образом, возникает необходимость в разработке методов, которые используют оконные функции, ориентированные на особенности
вокальных фонем.
Целью работы является создание методов создание опорных образцов
и классификация тестовых образцов колебаний вокальных фонем на основе семейства фонемлет-функций.
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Для решения поставленной задачи в работе осуществляется:
– создание семейства фонемлет-функций на основе образцов колебаний вокальных фонем;
– создание опорных образцов колебаний вокальных фонем, представленных ограниченной непрерывной функцией, на основе семейства фонемлет-функций;
– классификация тестовых образцов колебаний вокальных фонем,
представленных ограниченной непрерывной функцией, на основе семейства фонемлет-функций;
– восстановление фонемлета;
– дискретизация семейства фонемлет-функций;
– создание опорных образцов колебаний вокальных фонем, представленных дискретной функцией, на основе дискретизированного семейства
фонемлет-функций;
– классификация тестовых образцов колебаний вокальных фонем,
представленных дискретной функцией, на основе дискретизированного
семейства фонемлет-функций.
Выводы:
1. В работе впервые вводится определение фонемлета, который описывает колебание вокальной фонемы.
2. На основе предложенного фонемлета создается семейство фонемлет-функций, которые являются разновидностью оконных функций. В отличие от вейвлет-функций, фонемлет-функции ориентированы на конкретные участки вокальных фонем определенного диктора, которые находятся
в заданном звуковом окружении. Фонемлет-функции ориентированы на
сдвиг и масштабирование колебаний вокальных фонем по времени и амплитуде. Использование фонемлет-функций позволяет уменьшить количество опорных образцов участков вокальных фонем — вместо хранения
подмножества опорных образцов в процессе распознавания изменяются
четыре параметра, которые характеризуют фонемлет-функцию (два параметра для сдвига и два для масштабирования). Это приводит к более компактному представлению попарных образцов и увеличению скорости распознавания за счет уменьшения количество сопоставлений тестового образца с опорными образцами.
3. Для практических приложений предлагается дискретизация семейства фонемлет-функций и восстановление фонемлета.
4. Создание опорных образцов колебаний вокальных фонем и распознавание тестовых образцов колебаний вокальных фонем осуществляется
посредством норм пространств Лебега.
5. Разработанные методы могут использоваться для решения широкого круга задач, связанных с биометрической идентификацией человека и
распознаванием речи.
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Анотація
У статті уведене поняття фонемлета, що описує коливання вокальної фонеми, визначене сімейство фонемлет-функцій, які враховують зрушення та масштабування коливання вокальної фонеми за часом й амплітудою, розробляються методи створення
опорних зразків і методи розпізнавання тестових зразків коливань вокальних фонем на
основі сімейства фонемлет-функцій. Пропоновані методи призначені для рішення широкого кола задач, пов'язаних з біометричною ідентифікацією людини та розпізнаванням мовлення диктора.
Ключові слова: фонемлет-функція, обробка мовленого сигналу, коливання вокальної фонеми, формування опорних зразків, розпізнавання тестових зразків, дискретизація сімейства фонемлет-функцій, відновлення сигналу.
Аннотация
В статье введено понятие фонемлета, который описывает колебание вокальной
фонемы, определено семейство фонемлет-функций, которые учитывают сдвиг и масштабирование колебания вокальной фонемы по времени и амплитуде, разрабатываются
методы создание опорных образцов и методы распознавания тестовых образцов колебаний вокальных фонем на основе семейства фонемлет-функций. Предлагаемые методы предназначены для решения широкого круга задач, связанных с биометрической
идентификацией человека и распознаванием речи диктора.
Ключевые слова: фонемлет-функция, обработка речевого сигнала, колебание вокальной фонемы, формирование опорных образцов, распознавание тестовых образцов,
дискретизация семейства фонемлет-функций, восстановление сигнала.
Abstract
In article the concept fonemlet which describes fluctuation of a vocal phoneme is entered, the family of fonemlet-functions which consider shift and scaling of fluctuation of a
vocal phoneme on time and amplitude is defined, methods creation of support patterns and
methods of recognition of test patterns of fluctuations of vocal phonemes on the basis of family of fonemlet-functions are developed. Offered methods are intended for the decision of a
wide range of the problems connected with biometric identification of the person and recognition of speech of the speaker.
Keywords: fonemlet-function, processing of a speech signal, fluctuation of a vocal phoneme, formation of support patterns, recognition of test patterns, sampling of family of
fonemlet-functions, signal restoration.

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

17

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБНАРУЖЕНИЯ И
РАЗЛИЧЕНИЯ СИГНАЛОВ НА ФОНЕ НЕГАУССОВЫХ ПОМЕХ
Палагин В. В., д.т.н., доцент, Палагина Е. А., к.т.н., доцент
Черкасский государственный технологический университет,
г. Черкассы, Украина
Традиционно построение систем обнаружения и различения сигналов
базируется на классических методах теории проверки статистических гипотез, которые в общем случае не предусматривают ограничений на использование вида плотности распределения случайных величин [1]. На
практике широкое распространение получило применение стандартного
нормального распределения случайных величин, которое во многих случаях исключает отражение реальных процессов с необходимой адекватностью. Действия различных дестабилизирующих факторов на сигналы порождают сложную сигнально-помеховую ситуацию, которая описывается
негауссовыми случайными процессами [2]. Эти обстоятельства существенно усложняют применение традиционных гауссовых моделей при
разработке алгоритмов обработки информации в системах обнаружения и
различения сигналов с обеспечением требуемой точности.
Использование традиционного подхода к исследованию и разработке
систем обработки случайных негауссовых процессов характеризуется существенными ограничениями, связанными со сложностью их алгоритмической реализации, ростом вычислительных ресурсов. Поэтому возникает
необходимость в построении, моделировании и исследовании методов и
алгоритмов обработки сигналов, которые были бы оптимальными для негауссовых моделей помех [3 – 5].
В случае многоальтернативной проверки N статистических гипотез и
использовании моментно-кумулянтного описания случайных величин
предложено разложение отношения правдоподобия проверки статистических гипотез H m и H r в стохастический полином конечной степени s [5]
обработки выборочных значений x v , который в общем виде представляется как
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выражающие сумму вероятности ошибок первого и второго рода решающего правила (РП) (1), где Emmr  , E rmr  , Gmmr  , G rmr  ― математические
ожидания и дисперсии РП степени s при гипотезах H m и H r соответственно, m,r  0, N  1, m  r .
На основе разработанных моделей и методов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех созданы компьютерные средства,
позволяющие провести исследования полученных результатов. Программный комплекс реализован на платформе проблемно ориентированного пакета MATLAB и включает набор программ, предназначенных для решения
задач: обнаружения постоянных сигналов и радиосигналов при аддитивномультипликативной модели взаимодействия с негауссовыми помехами,
обнаружения постоянных сигналов при аддитивной модели взаимодействия с негауссовыми коррелированными помехами; различения постоянных сигналов, радиосигналов, шумовых сигналов при аддитивной модели
взаимодействия с негауссовыми помехами; совместного различения сигналов и оценивания их параметров при воздействии негауссовых помех.
На рис. 1 показаны результаты моделирования серии экспериментов ( М  100 )
по обнаружению постоянного
сигнала линейным ( s  1) и
нелинейным ( s  2 ) РП при
аддитивно-мультипликативном взаимодействии с
негауссовой помехой. Из
а)
графиков видно, что результаты обработки линейным РП
(рис. 1, а) (оптимальным для
гауссовых помех) выборочных значений сигнала при
негауссовых помехах характеризуются более частыми
хаотическими выбросами и
превышениями нулевого порога по сравнению с резульб)
татами обработки нелинейРисунок 1. Результаты серии экспериментов по
ным РП (рис. 1, б), учитываобнаружению постоянного сигнала при аддитивющим кумулянты третьего и
но-мультипликативной модели взаимодействия с
выше порядков.
негауссовой помехой при отношении «сигналНелинейная обработка
шум» q  0.1 ,  4  0.8 , 3  1.0 ,  4  0.2
выборочных значений и учет
характеристик негауссовых помех в виде коэффициентов асимметрии (  3 ,
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 3 ) и эксцесса (  4 ,  4 ) аддитивной и мультипликативной составляющей
позволяет уменьшать ошибочные решения РП по сравнению с известными
результатами.
Таким образом, на основе создания и развития методов математического и компьютерного моделирования процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех при разработке моментнокумулянтных моделей случайных величин, формировании моментных
критериев качества проверки статистических гипотез и полиномиальных
методов обработки сигналов предложены алгоритмические основы и средства компьютерной реализации обработки сигналов, что позволяет повысить точность обнаружения и различения сигналов в таких компьютеризированных системах приема данных, как системы мониторинга, контроля,
диагностики, управления при учете характеристик негауссовых помех.
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Анотація
Розглянуті питання моделювання процесів виявлення і розрізнення сигналів на
фоні негаусових завад при застосуванні моментно-кумулянтного опису випадкових величин і поліноміальних розв‘язувальних правил.
Ключові слова: моментні критерії якості перевірки гіпотез, негаусові завади.
Аннотация
Рассмотрены вопросы моделирования процессов обнаружения и различения сигналов на фоне негауссовых помех при использовании моментно-кумулянтного описания случайных величин и полиномиальных решающих правил.
Ключевые слова: моментные критерии качества проверки гипотез, негауссовы
помехи.
Abstract
Problems of modeling processes to detection and recognition of signals on the background the non-Gaussian noise when the moment-cumulant description of random variables
and polynomial decision rules is show.
Keywords: the moment criterion hypothesis testing, non-Gaussian noise.
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ТЕОРИЯ МГНОВЕННОЙ МОЩНОСТИ СИНУСОИДАЛЬНОГО
РЕЖИМА ТРЕХФАЗНОЙ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ ЦЕПИ В
СИММЕТРИЧНЫХ КООРДИНАТАХ
Артеменко М. Е., доктор технических наук, профессор
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Синусоидальный процесс в сечении трехфазной четырехпроводной
цепи полностью задается трехкоординатными векторами мгновенных значений фазных напряжений и токов
u A (t )
U A cos(t   A )
iA (t )
I A cos(t   A )
u(t )  uB (t )  2 U B cos(t  B ) ; i (t )  iB (t )  2 I B cos(t   B ) .
uC (t )
U C cos(t  C )
iC (t )
IC cos(t   C )
Мгновенные скалярная и векторная мощности равны, соответственно,
iB (t )uC (t )  iC (t )uB (t )
T
p(t )  u(t ) i (t )  u A (t )iA (t )  uB (t )iB (t )  uC (t )iC (t ); q(t )  i(t )  u(t )  iC (t )u A (t )  i A (t )uC (t ) ,
iA (t )uB (t )  iB (t )u A (t )
где Т — знак транспонирования,  — знак векторного умножения. На основе этих понятий в рамках так называемой pq-теории мгновенной мощности [1] и ее модификаций были разработаны эффективные алгоритмы
управления силовыми активными фильтрами, исключающие неактивные
составляющие тока трехфазного источника.
В то же время теория мгновенной мощности не получила единодушного одобрения специалистов, поскольку в ней не находили полного воплощения классические интегральные характеристики мощности. В работе [2] эти противоречия были сняты для синусоидального режима трехфазной цепи. Была установлены новые аналитические выражения для мгновенных мощностей
p(t )  Re(uT i  + e j 2t uT i ); q(t )  Re( i  u  + e j 2t i  u ),
(1)

U Ae j A
где u = U B e j B

U C e jC

I Ae j A
UA
IA
= U B ; i = I Be j B = I B — комплексные векторы действуUC
IC
I C e j C

ющих значений фазных напряжений и токов, однозначно связанные с векторами u(t ), i(t ); * — знак комплексного сопряжения.
Каждое из скалярных и векторных произведений комплексных векторов действующих значений фазных токов и напряжений выражения (1)
определяет соответствующую комплексную мощность [2]:
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S  uT i   P  jQ — стандартная комплексная мощность, действительная
часть которой есть активная мощность, мнимая часть - реактивная мощ

ность; N  uT i — комплексная мощность пульсаций; s  i  u — вектор
комплексной непульсирующей мощности; n  i  u — вектор комплексной
мощности небаланса.
На основании свойств определителя комплексной матрицы Грама
справедливы два разложения полной (кажущейся) мощности по Бухгольцу

B  (uT u  )( i T i  ) на квадратичные составляющие [2]:
B 2  SS   nT n   P 2  Q 2  D 2 ;
T 



B  s s  NN ,
2

(2)

где D  nT n  — мощность небаланса.
Целью настоящей работы является вывод аналитических выражений
для представления введенных комплексных мощностей в базисе симметричных координат. Введем орты нулевой, прямой и обратной последовательности [2]

1
1
1
1
1
1
e0 =
1 ; e =
a ; e =
a ; a  e j 2 /3 ; a  e j 2 /3
3
3
3
1
a
a
и разложим по ним комплексные векторы действующих значений

1 1 1 U0
1
u = U 0e0  U e  U e =
1 a a U  =Fu;i =F i ;
3
1 a a U
1 1 1
1
1 a a — модифицированная матрица Fortesque, удовлетвогде F =
3
1 a a
U 0e j0
I 0e j 0
U0
I0
ряющая условиям F 1 = F  ;F T = F ;u = U   U  e j и i  I   I  e j 
U
I
U e j
I e j 

комплексные векторы действующих значений симметричных составляющих напряжения и тока.
В симметричных координатах скалярные и векторные произведения,
определяющие комплексные мощности, имеют вид
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uT i = (Fu)T Fi = uT F T Fi = uT F 2 i = uT iF ;u T i  = (Fu)T (Fi ) = uT F T F  i  = uT i ;
i  u = (Fi )  (Fu) = F ( i  u);i  u  = (Fi )  (F u ) = F 1(F 2 i  u )=F  ( iF  u ),
1 0 0 I0
I0
где iF = F 2 i = 0 0 1 I   I  .
0 1 0 I
I

На основании этих формул скалярные комплексные мощности и модули векторных комплексных мощностей описываются выражениями
N = uT iF =U 0 I 0 +U  I  +U  I  ;S  uT i  = U 0 I 0 +U  I  +U  I  ;

n T n  = ( i  u)T F T F  ( i  u) =( i  u)T ( i  u);

(3)

s T s  =( iF  u )T F T F ( iF  u ) =( iF  u )T ( iF  u ).
Первые два выражения (3) известны достаточно давно [3], что косвенно подтверждает корректность применяемой методики. С учетом соотношений (uT u )( i T i  )  (uT u )( i T i  )  (uT u )( iF T iF  ) несложно убедиться в справедливости разложений (2) при использовании симметричных координат.
Литература
1. Akagi H. Instantaneous power theory and applications to power conditioning /
H. Akagi, E. H. Watanable, M. Aredes — Piscataway, NJ: IEEE Press. — 2007. — 379 p.
2. Сиротин Ю. А. Векторная мгновенная мощность и энергетические режимы трехфазных цепей / Ю. А. Сиротин // Технічна електродинаміка. — 2013. — №6. —
С. 57—65.
3. Шидловский А. К. Повышение качества энергии в электрических сетях /
А. К. Шидловский, В. Г. Кузнецов — К. : Наук. думка. — 1985. — 268 с.
Анотація
Представлена теорія миттєвої потужності трифазного чотирипровідного кола в
синусоїдному несиметричному режимі та показаний її зв'язок з класичними інтегральними характеристиками потужності. Виведено аналітичні вирази для комплексних векторних потужностей в базисі симетричних координат фазних струмів і напруг.
Ключові слова: теорія миттєвої потужності, симетричні координати.
Аннотация
Представлена теория мгновенной мощности трехфазной четырехпроводной цепи в
синусоидальном несимметричном режиме и показана ее связь с классическими интегральными характеристиками мощности. Выведены аналитические выражения для комплексных векторных мощностей в базисе симметричных координат фазных токов и напряжений.
Ключевые слова: теория мгновенной мощности, симметричные координаты.
Abstract
The theory of instantaneous power for three-phase four-wire circuit in sinusoidal mode
was presented and its connection with the classical integral power characteristics was shown.
The analytic expressions for complex vector powers in the basis of symmetric coordinates of
phase currents and voltages were derived.
Keywords: theory of instantaneous power, symmetric coordinates.
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CИСТЕМА ФУНКЦІЙ MAOPCs ДЛЯ БАГАТОВАРІАНТНОГО
АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ
НА ОСНОВІ ЧАСТОТНОГО СИМВОЛЬНОГО МЕТОДУ
Шаповалов Ю. І., д.т.н., доцент; Мандзій Б. А., д.т.н., професор;
Бачик Д. Р.; Маньковський С. В., к.т.н.
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Як показала практика, частотний символьний метод (ЧС-метод) є ефективним засобом аналізу усталених режимів лінійних параметричних кіл у
частотній області. Метод оснований на розв‘язуванні рівняння Л. А. Заде
та апроксимації спряженої передавальної функції W ( s, t ) лінійного параметричного кола тригонометричним поліномом Фур‘є [1]. У роботі представлена програмна реалізація системи функцій MAOPCs (Multivariate
Analysis and Optimization of the Parametric Circuits) для багатоваріантного
аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл на основі ЧС-методу.
Архітектура системи функцій MAOPCs. Система представляє собою
17 функцій, які реалізовані в середовищі MATLAB. Кожна з 17 функцій має
аргументи та глобальні змінні і виконує над ними визначені перетворення.
Глобальні змінні формують програму вхідних даних на дослідження і повинні бути визначені (задані) на момент виклику функції. Результати,
отримані в процесі виконання однієї функції (в окремих випадках декількох функцій), можуть бути глобальними змінними (вхідними даними) для
інших функцій. Послідовність розташування функцій довільна. Таким чином, на основі розробленої системи функцій та інших внутрішніх функцій
пакету MATLAB, користувач може формувати необхідні алгоритми і програми комп‘ютерних обчислювальних експериментів для багатоваріантного аналізу та оптимізації параметричного радіотехнічного вузла, що досліджується. Система MAOPCs відкрита для поповнення її новими функціями. Для застосування системи функцій на персональному комп‘ютері необхідно встановити програму MATLAB 7.6.0(R2008a), зокрема її компоненти Symbolic Toolbox, Extended Symbolic Math, Optimization Toolbox, Genetic
Algorithm and Direct Search Toolbox.
Для дослідження лінійних параметричних кіл в середовищі MATLAB з
використанням системи MAOPCs необхідно дотримуватись системних вимог, які витікають з вище описаної архітектури системи функцій MAOPCs.
Системні вимоги
Для дослідження лінійних параметричних кіл в середовищі MATLAB
з використанням системи MAOPC першою чергою необхідно:
1) створити m-файл [2] з текстом програми, що описує дослідження кола і
глобальні змінні, та зберегти його у папці;
2) вказати функції системи MAOPCs та MATLAB у послідовності, яка відповідає алгоритму проведення дослідження, у створеному m-файлі;
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3) виконати m-файл в середовищі MATLAB за допомогою опції «Run mфайл».
Результати дослідження зберігаються у mat-файлі, який знаходиться у
тій же папці, що і m-файл. Результати дослідження та проміжні розрахунки, які по замовчуванню зберігались протягом проведення дослідження,
можемо переглянути у вікні «Workspace» середовища MATLAB [2]. Зрозуміло, що набір таких папок створює бібліотеку алгоритмів та обчислювальних експериментів лінійних параметричних кіл, що досліджувались.
Призначення функцій системи MAOPCs наступні:
1) TrFunc — формування параметричної передавальної функції у
символьному виді [1,2];
2) Stability — оцінкa асимптотичної стійкості кола;
3) FunctionOfZoneStability — апроксимація межі області стійкості
поліномом n-го порядку;
4) FSM та MFSM — визначення параметричних передавальних функцій зі
звичайної та модифікованої частотної символьної моделі лінійного
параметричного кола, відповідно [1];
5) OutVar — формування функцій вихідних змінних [2];
6) SensFO та SensSO — розрахунок функцій чутливості першого та
другого порядку, відповідно [2];
7) RelativeDeviation_FirstOrder, RelativeDeviation_SecondTerm та RelativeDeviationOfFunction — розрахунок відносного відхилення функції [3];
8) FormOfFunOfGoal, FormOfFunCharacteristic та FormOfObjectiveFun —
формування функції цілі [4];
9) Table — формування таблиці значень функції [2];
10) Graph_2D та Graph_3D — візуалізація функції у площині та у просторі,
відповідно [2].
У роботах [2–5] представлено виконані за допомогою системи
функцій MAOPCs комп‘ютерні обчислювальні експерименти з визначення
вихідних напруг, функцій чутливості, аналізу допусків та оптимізації за
умови контролю стійкості параметричного балансного модулятора, однота двоконтурногого параметричних підсилювачів. Одержані результати
переконують, що реалізована на основі ЧС-методу система функцій
MAOPCs є ефективним засобом комп‘ютерного схемотехнічного
моделювання усталених режимів лінійних параметричних кіл.
Таким чином, за допомогою розробленої системи функцій MAOPCs
розробник радіотехнічних вузлів має змогу:
 досліджувати лінійні параметричні кола, задаючи алгоритми їх дослідження;
 використання потужного символьного апарату та інших внутрішніх функцій пакету MATLAB повною мірою, не вникаючи в глибину математичного апарату реалізованих методів;
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 створення бібліотеки алгоритмів для проведення обчислювальних експериментів;
 поповнення системи функцій новими функціями.
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Анотація
В роботі розглядається програмна реалізація системи функцій MAOPCs для багатоваріантного аналізу та оптимізації лінійних параметричних кіл на основі частотного
символьного методу. Метод оснований на формуванні апроксимованих спряжених передавальних функцій лінійних параметричних кіл у вигляді тригонометричних поліномів Фур‘є. Система функцій MAOPCs реалізована у середовищі MATLAB.
Ключові слова: лінійні параметричні кола, багатоваріантний аналіз, частотний символьний метод.
Аннотация
В работе рассматривается программная реализация системы функций MAOPCs
для многовариантного анализа и оптимизации линейных параметрических цепей на основе частотного символьного метода. Метод основан на формировании аппроксимированных сопряженных передаточных функций линейных параметрических цепей в виде
тригонометрических полиномов Фурье. Система функций MAOPCs реализована в среде
MATLAB.
Ключевые слова: линейные параметрические цепи, многовариантный анализ, частотный символьный метод.
Abstract
This paper considers the software realization of the system of functions MAOPCs for
multivariate analysis and optimization of linear parametric circuits based on frequency symbolic method. This method is based on the formation of the approximated transfer functions
of linear parametric circuits in the form of Fourier trigonometric polynomials. The system of
functions MAOPCs realized in the MATLAB environment.
Keywords: linear parametric circuits, multivariate analysis, frequency symbolic method.
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СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ
Бортник Г. Г., кандидат технічних наук, доцент;
Стальченко О. В.
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Спектральні методи аналізу сигналів на базі дискретного перетворення Фур‘є (ДПФ) є ефективними при дослідженні сигналів, що відносяться
до класу періодичних коливань. При аналізі неперіодичних сигналів ефективність ДПФ знижується і при цьому зростають похибки оцінювання параметрів досліджуваних процесів. Для подолання цієї проблеми останнім
часом було запропоновано новий підхід, на базі якого виник новий напрямок в теорії сигналів — вейвлет-аналіз. Існуючі методи вейвлет-аналізу,
незважаючи на їх високу інформативність та здатність до оцінювання широкого класу сигналів, характеризуються складністю реалізації та неможливістю оцінювання спектрів сигналів у традиційному базисі ДПФ [1].
Метою роботи є підвищення ефективності спектрального аналізу сигналів за рахунок комплексного використання ДПФ та вейвлет-перетворень.
Як відомо, спектральну щільність потужності (СЩП) дискретних відліків x  n  сигналу можна визначити за допомогою виразу [2]:

S k  

N 1

 x n  e

j

2 nk 2
N

n 0

 X k  .
2

Для згладжування вибіркового спектра створюється псевдоансамбль
періодограм за рахунок розділення вхідної послідовності обсягом N відліків на P неперекривних сегментів по M відліків у кожному, так що
M  P  N . Тоді p -й сегмент буде містити такі відліки:
X P  n  xn  P  M  .
Для кожного з сегментів 0  p  P  1 визначається вибірковий спектр

SP  k  

M 1



n 0

xP  n   e

j

2 nK 2
M

.

Потім на кожній частоті виконується P окремих усереднень. Таким
чином, оцінка СЩП методом згладжування періодограм має вигляд:
j
1 P 1 M 1
S  k     xP  n   e
P p 0 n 0

2 nk 2
M
.

Статистична стійкість такої спектральної оцінки залежить від кількості сегментів P . Якщо відповідні відліки сигналу у сегментах статистично
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незалежні, то зі збільшенням числа оброблюваних сегментів дисперсія
СЩП зменшується.
З метою підвищення частотно-часової локалізації досліджуваних спектрів визначаються дискретні значення амплітудної вейвлет-функції:
N 1
 tk  b j 
1
WA (ai , b j ) 
xk0* 

,
n(ai , b j ) k 0
 ai 
 1  t  b 2 
k
j
n(ai , b j )   exp   
 .
 B  ai  
k 0


У цих формулах  (t) — заданий вейвлет. Так для вейвлета Морле з
N 1

параметром  2 [1]

(t )  et / ei 2 t .
Окрім індивідуальної форми вейвлет також має характерний розмір,
який при фіксованому значені масштабного коефіцієнта визначається як
da  2t a,
де  t — радіус вейвлета.
Умови відповідності розмірів вейвлета та граничних періодів гармонічних компонентів такі:
2t amin  Pmin ; 2t amax  Pmax .
Відповідно з цим обирається найбільше та найменше значення масштабного коефіцієнта для вейвлета Морле:
2t
amin 
;

( N  1)t
amax 
.

Крок дискретизації визначається за наступним виразом:
a
 amin
a  max
.
Na  1
Тоді дискретні значення масштабних коефіцієнтів будуть наступні:
ai  amin  ai, i  0,1,..., Na  1.
Потім виконується оцінювання окремого спектра енергії, тобто знаходиться значення скалограми для кожного вузла сітки:
2

2

2

S (ai , b j )  WA (ai , b j ) .
Для зображення значень скалограми S (ai , b j ) використовується представлення поверхні у тривимірному просторі координат. Зменшення впливу контурів можна забезпечити, виділивши ті точки скалограми, в яких вона має максимуми за змінними a i b :
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 Sij , якщо Si 1, j  Sij  Si 1, j

Sc (ai , b j )   або
Si , j 1  Sij  Si , j 1
0, в інших випадках.

Ця функція називається скелетоном. Потім визначається скейлограма,
яка є аналогом згладженої періодограми у Фур‘є-аналізі:
Nb  J a 1
1
Gi 
 S (ai , b j ), i  0,..., Na  1,
Nb  2 J a* j  J a*
*

де J a* — радіус вейвлета, який відповідає поточному значенню масштабу a .
Запропонований метод спектрального аналізу сигналів дає можливість
отримати спектральні оцінки у базисі Фур‘є, а також завдяки високій локалізації вейвлетів у часовій та частотній області, створює умови для дослідження широкого класу неперіодичних сигналів.
Література
1. Мала С. Вейвлеты в обработке сигналов: пер. с англ. / С. Мала. — М. : Мир,
2005. — 671 с. — ISBN 5-03-003691-1.
2. Марпл-мл. С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения: пер. с англ.
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Анотація
Наведено метод підвищення ефективності спектрального аналізу сигналів за рахунок комплексного використання дискретного перетворення Фур‘є та вейвлетперетворень. Представлений метод дає можливість отримати спектральні оцінки у базисі Фур‘є, а також завдяки високій локалізації вейвлетів у часовій та частотній області,
створює умови для дослідження широкого класу неперіодичних сигналів.
Ключові слова: періодограма, вейвлет-перетворення, скалограма, скелетон.
Аннотация
Приведен метод повышения эффективности спектрального анализа сигналов за
счет комплексного использования дискретного преобразования Фурье и вейвлетпреобразований. Представленный метод дает возможность получить спектральные
оценки в базисе Фурье, а также благодаря высокой локализации вейвлетов во временной и частотной области, создает условия для исследования широкого класса непериодических сигналов.
Ключевые слова: вейвлет-преобразование, скалограмма, скелетон.
Abstract
A method for increasing the efficiency of spectral analysis of signals through the
integrated use of the discrete Fourier transform and wavelet transforms. The presented method
makes it possible to obtain spectral estimates in the Fourier basis, as well as due to the high
localization of wavelets in the time and frequency domain, creates conditions for the study of
a wide class of non-periodic signals.
Keywords: wavelet transform scalogramm, skeleton.
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АЛГОРИТМ ВИЯВЛЕННЯ ГОЛОСОВОЇ АКТИВНОСТІ НА
ОСНОВІ КОРОТКОЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В УМОВАХ
ВИСОКОЇ ЗАШУМЛЕНОСТІ
Дюжаєв Л. П., к.т.н., доцент; Коваль В. Ю., магістрант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Алгоритм виявлення голосової активності (Voice Activity Detection,
VAD) — є одним з важливих компонентів попередньої обробки звукового
сигналу в системах, що працюють з голосовими даними.
Такі алгоритми найчастіше використовуються в областях кодування та
розпізнавання мови, локалізації
джерела мовного сигналу, підвищення якості голосового сигналу
тощо.
Згідно [1], основними характеристиками ідеального детектору
голосового сигналу є надійність роботи, стійкість до шумових завад,
адаптивність, простота, можливість
використання в реальному часі. Досягнути стійкості до шумових завад
виявилось найскладнішим завданням, оскільки в умовах низьких
значень відношення сигнал/шум
(Signal-to-noise ratio, SNR), якість
роботи найпростіших VAD алгоритмів значно зменшується.
Питання якісного виділення
вокалізованих ділянок голосового
сигналу досліджується вченими різних напрямків. Основну увагу
приділяють виділенню завадостійких ознак і вибору правил для класифікації вокалізованих ділянок
звукового сигналу.
Сьогодні існує багато методів
виявлення голосової активності, які
відрізняються характеристиками,
що класифікують вокалізовані діРис. 1 Алгоритм роботи детектора
лянки. Найчастіше використову30
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ються алгоритми на основі спектрального та кепстрального аналізу, пошуку основного тону, статистичного моделювання, використання порядкових
фільтрів [2, 3]. В деяких дослідженнях [4, 5] пропонують використання
комбінацій різноманітних алгоритмів, що дозволяє збільшити стійкість детектору до шумових завад, але обчислювальна складність таких методів
наближається до складності самого алгоритму виявлення голосової активності.
В запропонованому методі звуковий сигнал розбивається на фрейми
тривалістю 10 мс. Для кожної такої ділянки одночасно обчислюється по
три різних характеристики. Перша характеристика, яка найчастіше використовується в системах виявлення голосової активності як основна — короткочасова енергія (Short–Term Energy, STE), оскільки на вокалізованих
ділянках звукового сигналу більша частина енергії зібрана в нижніх частотах, але в той же час така характеристика стає неефективною при низьких
значеннях величини SNR. Наступна характеристика — міра спектральної
однорідності (Spectral Flatness Measure, SFM), яка дозволяє значно підвищити стійкість алгоритму до шумових завад різного походження, розраховується за наступною формулою:
G 
SFM  10log  m  ,
 Am 
де Gm , Am — відповідно середнє арифметичне та середнє геометричне спектру голосового сигналу.
Останньою характеристикою є домінуючий частотний компонент
(Most Dominant Frequency Component, MDFC), який розраховується шляхом пошуку частоти, що відповідає максимальному значенню величини
спектру. Ця характеристика в поєднанні зі згаданими вище дозволяє значно зменшити величину похибки детектування вокалізованої ділянки під
час обробки звукового сигналу.
Перші десять фреймів звукового файлу використовуються для визначення початкового порогового значення характеристик звукового сигналу
для подальшого прийняття рішення. Алгоритм роботи такого детектору
голосової активності зображено на рис. 1. В алгоритмі, після розрахунку
всіх трьох короткочасових ознак, виконується блок прийняття рішення, в
якому відбувається порівняння розрахованих характеристик для поточного
фрейму з пороговими значеннями і за умови якщо щонайменше дві характеристики перевищили ці межі, фрейм помічається як вокалізований.
Такий алгоритм виявлення голосової активності є одночасно простим
в реалізації і може використовуватись для обробки звукових сигналів в реальному часі, забезпечуючи достатню стійкість до впливу шумових завад
різного походження. До недоліків алгоритму можна віднести залежність
похибки детектування від темпу мови, але його вплив можна зменшити,
застосувавши більш складні алгоритми прийняття рішення.
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Анотація
Алгоритм детектування голосової активності є важливою складовою в системах
обробки звукової інформації. Ефективність більшості таких алгоритмів значно знижується при наявності шумових завад. Ідеальний детектор характеризується високою надійністю роботи, стійкістю до шумових завад, простотою реалізації.
В роботі запропоновано алгоритм на основі трьох короткочасових характеристик,
що дозволяє зменшити вплив шумових завад на якість детектування вокалізованих ділянок та в той же час зберегти простоту реалізації.
Ключові слова: голосова активність, короткочасова енергія, міра спектральної однорідності.
Аннотация
Алгоритм детектирования речевой активности является важной составляющей в
системах обработки звуковой информации. Эффективность большинства таких алгоритмов значительно снижается при наличии шумовых помех. Идеальный детектор характеризуется высокой надежностью работы, устойчивостью к шумовым помехам, простотой реализации.
В работе предложен алгоритм на основе кратковременных характеристик, что
позволяет уменьшить влияние шумовых помех на качество детектирования, в то же
время сохранить простоту реализации.
Ключевые слова: речевая активность, кратковременная энергия, мера спектральной однородности.
Abstract
Voice activity detection algorithm is an important component in the audio information
processing systems. Effectiveness of most of these algorithms is greatly reduced in the presence of noise. Ideal detector is characterized by high reliability work, resistant to noise interference, simplicity of implementation.
An algorithm based on short-term characteristics, reducing the impact of noise on the
quality of detection; at the same time maintain the simplicity of implementation.
Keywords: voice activity detection, short-term energy, spectral flatness measure, signalto-noise ratio.
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ОЦІНКА ФАЗИ РАДІОСИГНАЛУ СПІЛЬНО З УСІЧЕНИМ
ОЦІНЮВАННЯМ ДИСПЕРСІЇ АДИТИВНОЇ
АСИМЕТРИЧНО-ЕКСЦЕСНОЇ ЗАВАДИ
Гончаров А. В., к.т.н., доцент; Уманець В. М., аспірант; Андреєв М. В.
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна
Сучасний стан розвитку радіотехніки і теорії обробки інформації зумовлюють зацікавленість у проведенні досліджень, які стосуються проблем оцінювання параметрів інформаційних сигналів, що спостерігаються
на тлі завад. В більшості випадків використовуються відомі класичні методи [1], які дозволяють просто і досить ефективно отримати оцінки параметрів сигналів з використанням гаусівських моделей випадкових сигналів.
Як показано в роботах [2, 3], використання методів, що базуються на застосуванні негаусівських моделей завад, дозволяють підвищити точність
обробки параметрів сигналів та завад. В даній роботі пропонується адаптувати теорію стохастичних поліномів Кунченка [4] для знаходження оцінки
фази радіосигналу спільно з усіченим оцінюванням дисперсії асиметричноексцесної завади. При чому для оцінювання фази радіосигналу використовується метод максимізації полінома [2–4], а для кумулянта другого порядку (дисперсії) завади — метод максимізації усіченого стохастичного
полінома [2, 3].
Отримані результати

Відповідно до методів максимізації полінома та максимізації усіченого стохастичного полінома, оцінки зазначених параметрів знаходяться зі
спільного розв‘язку системи рівнянь:
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де miv  — початкові моменти досліджуваної випадкової величини, що
представляє собою адитивну суміш радіосигналу та асиметрично-ексцесної
завади, xv — незалежні неоднаково розподілені вибіркові значення випадкової величини  , v  1, n — порядковий номер вибіркового значення, n —

 

обсяг вибірки, s — степінь стохастичного полінома; hi s 1v  — оптимальні коефіцієнти, що забезпечують мінімальні дисперсії оцінок фази радіоМіжнародна науково-технічна конференція
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сигналу, знайдених методом максимізації полінома, коефіцієнти
hi  s  2 v  забезпечують мінімум дисперсій оцінок  2 , знайдених методом
 

 



максимізації усіченого стохастичного полінома; а   0 ,2



— вектор

параметрів, що оцінюються.
Ефективність оцінок, отриманих при різних степенях стохастичного
полінома, визначається за допомогою асимптотичних дисперсій оцінок:
 2,2  
J
sn
2  s 
,
0
det J sn 
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— визначник матриці кількості добутої інформації,

 

 m,k   — елементи матриці, які відповідно дорівнюють:
J sn

 

 

 

 

 m,k    n s s h
J sn
   i s mv  h j  s kv  Ki, j v  , m,k  1,2
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Кількісно визначити зменшення дисперсій отриманих оцінок фази радіосигналу можливо за допомогою коефіцієнтів зменшення дисперсій:
 2(  ) s
g(  )  2 0 ,
0 sk
 ( )k
0

де

2  s
0

та

2  k
0

— дисперсії оцінок фази радіосигналу, розраховані при

різних степенях стохастичного полінома.
Результати приведено
на рис. 1 у вигляді графіка
функції коефіцієнта зменшення дисперсій оцінок
g(  )52 , які отримано при
0

Рисунок 1. Залежність коефіцієнта зменшення
дисперсії g(  )52 від  3 та  4
0
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степенях стохастичного полінома s  5 та s  2 . Видно,
що по мірі наближення коефіцієнтів асиметрії  3 та ексцесу  4 до границі області
допустимих значень, ефективність поліноміальних методів, які базуються на використанні
негаусівських
моделей завад, збільшується.
Ефективність запропонованих методів також збільшу-
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ється у випадку зростання степеня полінома. Застосування методу максимізації усіченого стохастичного полінома для оцінювання кумулянта другого порядку  2 асиметрично-ексцесної завади дозволяє спростити розрахунки та зменшити обчислювальні ресурси, порівняно з методом максимізації полінома.
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Анотація
В даній роботі представлено матеріал, що стосується спільного оцінювання фази
радіосигналу та дисперсії асиметрично-ексцесної завади з використанням методу максимізації усіченого стохастичного полінома. Асиметрично-ексцесна завада характеризується кумулянтними коефіцієнтами третього і четвертого порядку. Досліджено статистичні властивості отриманих оцінок.
Ключові слова: асиметрично-ексцесна завада, стохастичний поліном, метод максимізації усіченого стохастичного полінома, коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт ексцесу,
асимптотична дисперсія оцінки.
Аннотация
В данной работе представлен материал, касающийся общего оценивания фазы радиосигнала и дисперсии асимметрично-эксцессной помехи с использованием метода
максимизации усеченного стохастического полинома. Асимметрично-эксцессная помеха характеризуется кумулянтными коэффициентом третьего и четвертого порядка. Исследованы статистические свойства полученных оценок.
Ключевые слова: асимметрично-эксцессная помеха, стохастический полином, метод максимизации усеченного стохастического полинома, коэффициент асимметрии,
коэффициент эксцесса, асимптотическая дисперсия оценки.
Abstract
This article carries the material about joint estimation of radio signal phase and dispersion of a skewness-kurtosis interference using the method of maximization of truncated stochastic polynomial. The skewness-kurtosis interference is characterized by cumulant coefficients of the third and fourth order. The statistical properties of estimations are analyzed.
Keywords: skewness-kurtosis interference, stochastic polynomial, method of maximization of truncated stochastic polynomial, coefficient of skewness, coefficient of kurtosis, dispersion, asymptotic estimation dispersion.
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ПОЛІНОМІАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ОЦІНЮВАННЯ ДИСПЕРСІЇ
КОРЕЛЬОВАНОЇ ЕКСЦЕСНОЇ ВИПАДКОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ
Палагін В. В., д.т.н., доцент, Івченко О. В.
Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна
Для ефективного оцінювання параметрів сигналів в радіотехнічних
системах, системах зв‘язку широко використовують методи статистичної
обробки сигналів, що являють собою випадкові процеси. На практиці значного поширення набуло застосування стандартного нормального розподілу випадкових величин, яке в багатьох випадках унеможливлює відображення реальних процесів з необхідною адекватністю. В реальних системах
зв'язку в якості випадкових сигналів доцільно розглядати негаусові моделі
сигналів, які більш адекватно відображають випадкові процеси [1]. В цьому випадку для оцінювання параметрів випадкових сигналів пропонується
використовувати метод максимізації полінома [2], який добре себе зарекомендував для оцінювання параметрів при негаусовому розподілі сигналу.
Вдосконалення існуючих методів обробки випадкових процесів пов‘язані з
врахуванням особливостей обробки негаусових процесів, в тому числі,
врахуванням кореляційних зв‘язків вибіркових значень, що дозволяє підвищити точність оцінювання параметрів. Ефективним напрямком у теорії
обробки негаусових величин є застосування адаптованого методу максимізації полінома для оцінювання параметрів корельованих випадкових послідовностей з використанням стохастичних поліномів степеня s [3].
Метою роботи є розширення класу математичних моделей випадкових
величин та врахуванні особливостей обробки негаусових корельованих
процесів, що дає можливість підвищити точність оцінювання параметрів
досліджуваних величин при статистично залежних вибіркових значеннях.
Нехай спостерігається вибірка обсягом n статистично залежних (корельованих) однаково розподілених вибіркових значень x  x1 , x2 ,...xn  з генеральної сукупності значень випадкового ергодичного процесу  .
Розглядається випадок, коли негаусовий ексцесний корельований випадковий процес з нульовим математичним сподіванням описується послідовністю кумулянтів у вигляді дисперсії  2 , коефіцієнта ексцесу  4 і кумулянтної функції вищого порядку 11 , яка визначає кореляційний зв'язок
між v і k-м вибірковими значеннями, який має експоненційний вид з маштабуючим коефіцієнтом А, а інші кумулянтні функції вищих порядків дорівнюють нулю. При цьому слід знайти оцінку  невідомого параметра  2
за умови апріорної визначеності параметрів  4 , 11 .
Для розв‘язання поставленої задачі використано адаптований на випадок статистично залежних випадкових величин метод максимізації полінома [3].
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Для даної випадкової послідовності відмінними від нуля є моментні
функції:
m13  3 2 11 ,
m14  0 ,
m11  11   2 Rv, k , m12  0 ,
m15  5 411  1511 22 ,

2
, m23  0,
m22   22  211

2
3
m24   4 2  332  12 211
, m33  9 2211  611
.
Показано, що оцінка параметра  2 ексцесного корельованого випадкового процесу, що знаходиться з рівняння максимізації полінома другого
і третього степеня має вид [3]:
n
Av (22)
 xv2 

2
n
^
 (2   4 )
,
 2  v1 n 11
Av (22)



(2   4 ) n
― визначник, який отримується шляхом заміни 2–го стовпця маv 1

де Av ( 22)

триці складеної з функцій K

i, j

2
11

  mij  i  j

ексцесної випадкової вели-

чини одиницями.
Аналіз виразу оцінки параметра  2 ексцесного корельованого випадкового процесу при степені стохастичного поліному s  3 показує співпадання з аналогічним виразом при s  2 , а значення асимптотичної дисперсії оцінки буде дорівнювати:
 2 ^   2 ^  J 2n1  ,
( 2 ) 2

(  2 )3

де J 2nz  кількості добутої інформації про досліджуваний параметр має
вид:
n

J 2nz   J 3nz  

 Av ( 22)

v 1

.
2
2 det | 11
|
При малих значеннях коефіцієнта кореляції ( А   ) дисперсія оцінки
прямує до дисперсії оцінки некорельованої випадкової величини.
Таким чином показано, що значення дисперсії оцінки параметра корельованої випадкової послідовності залежить від параметрів кореляції. З ростом степеня стохастичного полінома методу максимізації полінома дисперсії оцінки параметра випадкової послідовності зменшуються та залежать як від параметрів кореляції, так і від значення коефіцієнта ексцесу.
На рис. 1 наведена залежність дисперсії оцінки параметра  2 при степенях полінома s  2,3 і s  4 від параметра A кореляційної функції при
фіксованому значенні об‘єму вибірки n  500 та коефіцієнта ексцесу  4 .
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Рисунок 1. Залежність дисперсії оцінки параметра  2 ексцесної корельованої послідовності від параметра А кореляційної функції та коефіцієнта ексцесу  4 при фіксованому
значенні об‘єму вибірки n  500
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Анотація
Представлений розв‘язок задачі по знаходженню оцінки параметрів негаусових
ексцесних корельованих випадкових величин при моментно-кумулянтному описі. Наведено синтез та аналіз алгоритмів оцінювання при застосуванні адаптованого методу
максимізації полінома.
Ключові слова: оцінка параметрів корельованих негаусових випадкових величин.
Аннотация
Представлено решение задачи по нахождению оценки параметров негауссовых
эксцесних коррелированных случайных величин при моментно-кумулянтних описании.
Приведены синтез и анализ алгоритмов оценивания при применении адаптированного
метода максимизации полинома.
Ключевые слова: оценка параметров коррелированных негауссовых случайных
величин.
Abstract
A solution to the problem of finding non-Gaussian parameter estimates ekstsesnih correlated random variables with moment-cumulant description. Shows the synthesis and analysis
of algorithms for estimating the application of the adapted method of maximizing the polynomial.
Keywords: Estimation of parameters, sample, non-Gaussian random variable correlation.
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ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТОТИ ВИХІДНИХ КОЛИВАНЬ
ІНТЕГРАЛЬНИХ СИНТЕЗАТОРІВ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО
СИНТЕЗУ
Коцержинський Б. О., д.т.н., професор
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Фірма «Analog Devices» — всесвітньо відома фірма по виробництву
інтегральних синтезаторів прямого цифрового синтезу (ІСПЦС), яка підвищила їх тактову частоту до 2.5 ГГц, у паспортних даних своїх синтезаторів вказує також приклади їх можливого застосування. Серед них для перенесення спектра вихідного сигналу на більш високі частоти фірма пропонує такі способи:
1) вставити ІСПЦС у синтезатори з фазовим автопідстроюванням частоти (ФАПЧ),
2) перенести спектр на вищі частоти за рахунок змішування частот та
квадратурного перетворення,
3) використати одне із зображень спектра (рис.1) за допомогою смугового фільтра та підсилювача.

Рисунок 1. Зображення спектру для використання за допомогою смугового
фільтра та підсилювача

У синтезаторах з ФАПЧ ІСПЦС використовуються як програмовані
опорні та тактові генератори, дільники частоти у зворотному зв‘язку. Змішування частот знайшло застосування у багатьох синтезаторах. Наприклад, у синтезаторах фірми Spinnaker Microwave SMS-DU (Direct Digital
Up-Convert Synthesizer) частота вихідного сигналу за рахунок двократного
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змішування частот підвищена до 26 ГГц при збереженні усіх властивостей
прямого цифрового синтезу (ПЦС).
Підвищення частоти вихідних сигналів синтезаторів отримають також
за рахунок пожноження частоти. Блок складається із підсилювача,
помножувача та смугового фільтру, частіше помноження у 2 та 3 рази.
Можливо послідовне включення декількох блоків із додаванням вихідного
підсилювача. Ефективність діодного подвоення порядка 4–5%.
Пряме використання вищих частотних складових спектру вихідного
сигналу частоти f цифро-аналогового перетворювача синтезатора має
свої особливості. Найближчі складові: f s  f , де f s — частота дискретизації. Наприклад, якщо f1  5 МГц та f s  25 МГц , то найближчі складов — з частотами 20 МГц і 30 МГц, тобто можливо підвищення частоти у
4,6 разів. Ефективність перетворення можна оцінити по спектру. Якщо ріf
вень частотних складових описується функцією sin( x) / x , де x 
, то
fs
відповідні рівні основної частоти f1 та частотної складової f 2  f s  f1
будуть:
f f
U1  sin( 1 ) /( 1 ),
fs
fs
f f
f f
f
f
U 2  sin( 2 ) /( 2 )  sin( s 1 ) /( s 1 )
fs
fs
fs
fs .
Їх відношення k обернено пропорційно відношенню частот
f f
U
f
f
f
k  1  2 , бо sin( s 1 )  sin(   1 )   sin( 1 ) .
U 2 f1
fs
fs
fs
Визначимо нормовану ефективність частотного перетворення p як
квадрат відношення рівня вищої частотної складової до рівня основної гармоніки
U
f
1
p  ( 2 )2  ( 1 )2  ( )2
U1
f2
k .
У табл. 1 представлена залежність рівня та ефективності спектральної
складової від частоти.
Таблиця 1
Частота, МГц
5
20
30
45
55
Рівень
0.935
0.234
0.156
0.104
0.085
k-зростання
1
4
6
9
11
частоти, рази
p
1
0.0625
0.0278
0.01234
0.008

40

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

Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці

Рівні та частоти вищих частотних складових спектру вихідного сигналу ІСПЦС частоти f залежать від частоти дискретизації fs , тобто від кількості вибірок на період частоти вихідного сигналу. Номери вищих най1 1 f
ближчих гармонік : m-1 та m+1, m  :  s одночасно це є зростання
f fs
f
частоти k=m±1. Чим менше m, тим більше рівень m±1-ої гармоніки, але і
менше зростання частоти. Чим більше m, тим більше зростання частоти,
але менше рівень m±1-ой гармоніки.
Наприклад, m=3, рівні першої, другої (m−1) та четвертої (m+1) гармонік отримують відповідні значення: 0.413, 0.207, 0.103 при розкладання гармонічного сигналу у ряд Фур‘є.
Для m=6 відповідні рівні першої, п‘ятої та сьомої гармонік : 0.827,
0.166, 0.118. Для конкретного завдання можна отримати компромісний варіант, змінюючи частоти f , f s .
Ефективність збільшення частоти у 4 рази краще або одного порядку
ефективності подвоєння частоти у помножувачах, цей спосіб не знайшов
широкого вжитку у структурах промислових синтезаторів або генераторів
через відсутність детального аналізу його переваг.
Анотація
Розглянуті рекомендації фірми «Analog Devices» стосовно використання ІСПЦС.
Проаналізоване підвищення частоти за рахунок вибору високочастотних зображень
спектру вихідного сигналу ІСПЦС. Причиною відсутності широкої реалізації цього
способу у промислових синтезаторах може бути недостатній аналіз його переваг.
Ключові слова: інтегральні синтезатори прямого цифрового синтезу, підвищення
частоти.
Аннотация
Рассмотрены рекомендации фирмы «Analog Devices» по использованию ИСПЦС.
Проанализовано повышение частоты за счет выбора высокочастотного изображения
спектра выходного сигнала ИСПЦС. Причиною отсутствия широкой реализации этого
способа в промышленных синтезаторах может быть недостаточный анализ его преимуществ.
Ключевые слова: интегральные синтезаторы прямого цифрового синтеза, повышение частоты.
Abstract
The Analog Devices integral DDS synthesizer utilization suggestions were considered.
The frequency increase by the choice of output signal spectrum high frequency image was
analyzed. This method is not widely realized in industrials synthesizers because of insufficient
advantages analyses.
Keywords: integral DDS synthesizer, frequency increasing.
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ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СРЫВА
СОПРОВОЖДЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ЦЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РЕШАЮЩИХ СТАТИСТИК НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ l/n
Неуймин А. С., аспирант; Жук С. Я., д.т.н., профессор
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Важным этапом вторичной обработки радиолокационной информации
является обнаружение срыва сопровождения траектории цели, после чего
осуществляется ее сброс. Особое значение данная задача приобретает при
малых отношениях сигнал-шум.
На практике для принятия решения об обнаружении траектории цели,
а также срыва ее сопровождения широко используются эвристические
критерии l / n [1], которые не требуют значительных вычислительных затрат. Однако в разработанных алгоритмах обнаружения срыва сопровождения траектории цели не используется имеющаяся информация о значениях решающих статистик, полученных с выхода оптимального приемника
первичной обработки сигналов. Кроме того, повышение эффективности
может быть достигнуто путем введения второго этапа [2], на котором
наблюдения продолжаются и решение принимается также по критерию
l / n с учетом всех полученных ранее наблюдений.
Постановка задачи
На каждом обзоре выполняется первичное обнаружение цели путем
сравнения решающих статистик в каждом элементе разрешения с входным
порогом H вх . На этапе сопровождения траектории в стробе на k -м обзоре
содержится M k  0 отметок с решающими статистиками zkm , m  1, M k .
Для идентификации целевой отметки в стробе сопровождения используется критерий «сильнейший сосед», в соответствии с которым выбирается отметка с максимальным значением решающей статистики zkmax .
Задача обнаружения срыва сопровождения траектории цели при наличии ложных измерений заключается в проверке двух альтернативных гипотез: H 0 — гипотезы об отсутствии траектории цели и H1 — гипотезы о
наличии траектории цели.
Двухэтапный алгоритм обнаружения срыва траектории цели
Для решения этой задачи предлагается использовать двухэтапные
процедуры [2] на основе критериев l / n . Общая методика построения
двухэтапного алгоритма обнаружения срыва траектории цели заключается
в следующем. Выбирается критерий l / n , который используется на первом
этапе. Определяются ситуации, по которым решения принимаются с высокой достоверностью, и ситуации с высоким риском ошибочных решений.
С учетом всех ситуаций, по которым не принято решение на первом этапе,
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определяется критерий l / n , с помощью которого принимается окончательное решение на втором этапе.
В отличии от [1] в процессе сопровождения траектории осуществляется некогерентное межобзорное накопление n решающих статистик по
формуле Z  

n

 zj ,
j 1

z j  zkmax , если M k  0 , и z j  0 , если M k  0 . По-

этому принятие решения в пользу H 0 выполняется не только при поступлении l пропусков отметок в стробе сопровождения, но и при непревышении накопленной статистикой Z  выходного порога.
Важным показателем эффективности алгоритма обнаружения срыва
сопровождения траектории цели является среднее время сопровождения
ложной траекторий k , которое определяется по формуле [1]

k



 (k ) ,
 kPсбр

(1)

k 1

 (k ) — вероятность сброса ложной траектории с сопровождения на
где Pсбр
k -м обзоре. Данный алгоритм может быть представлен в виде стохастического автомата с конечным набором состояний, анализ которого выполняется с помощью цепей Маркова [1].
Граф и матрица переходных вероятностей алгоритма двухэтапного
обнаружения срыва траектории цели, в котором на первом этапе используется критерий сброса 2/2 , а на втором — 2/4, показаны на рис. 1, рис. 2.
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Рисунок 2

Анализ эффективности алгоритма
Анализ алгоритма двухэтапного обнаружения срыва сопровождения
траектории цели с использованием решающих статистик на основе критериев « l / n » проведен по данным обзорной РЛС, измеряющей дальность и
радиальную скорость. При отсутствии цели zkm подчиняется экспоненциальному закону распределения. Темп поступления данных полагался
T  1 с. Ложные отметки в стробе сопровождения описываются равномер-
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P'

сбр

ным пространственным распределением. Количество ложных отметок
подчиняется закону Пуассона.
На рис. 3 показаны вероятности сброса ложной траектории с сопро (k ) , k  1,10 , рассчитанные аналитически
вождения на k -м обзоре Pсбр
(квадраты) и полученные экспериментально (ромбы). Отличия между результатами обусловлены тем, что при расчете плотности вероятности ложной отметки с максимальной решающей статистикой не учитывалось
наличие нескольких ложных отметок в стробе и ее усечение проводилось
только по входному порогу H вх . Среднее время обнаружения сопровождения ложной траектории, выраженное в
0.5
числе обзоров и вычисленное по формуле
0.4
(1), равно k  4.37 , а полученное экспери0.3
ментально — kэ  4.75 . Таким образом,
0.2
0.1
ошибка составляет менее одного обзора,
0
что позволяет использовать данный подход
0
2
4
6
8
10
k
для предварительной оценки эффективности алгоритма.
Рисунок 3
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Анотація
На основі критерію l / n отриманий двоетапний алгоритм виявлення зриву супроводження траєкторії цілі при використанні значень вирішальних статистик. Його аналіз
виконаний для випадку, при якому на першому етапі використовується критерій скидання 2/2, а на другому — 2/4, аналітично і за допомогою статистичного моделювання.
Ключові слова: скидання траєкторії, супроводження цілі, вирішальні статистики.
Аннотация
На основе критерия l / n получен двухэтапный алгоритм обнаружения срыва сопровождения траектории цели с использованием значений решающих статистик. Его
анализ выполнен для случая, когда на первом этапе используется критерий сброса 2/2, а
на втором — 2/4, аналитически и с помощью статистического моделирования.
Ключевые слова: сброс траектории, сопровождение цели, решающие статистики.
Abstract
With the use of decision statistics, on the basis of l / n test there was obtained two-stage
detection of tracking loss algorithm. Algorithm analysis, which is used in the first stage termination test 2/2, and in the second stage — 2/4, is executed analytically and using statistical
simulations.
Keywords: terminate track, target tracking, decision statistics.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ CORDIC-АЛГОРИТМА
Шпилька Ю. Н.; Душко А. А.; Шпилька А. А., к.т.н.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Алгоритм CORDIC представляет собой итерационную процедуру для
выполнения операции поворота вектора на плоскости на произвольный
угол, используя только операции сдвига и сложения [1].
В общем виде одноразовый поворот вектора ( x0 , y0 ) на угол  определяется следующими соотношениями:
x  x0  cos   y0 sin   cos    x0  y0 tan   ,
(1)
y  x0 sin   y0 cos   cos    x0 tan   y0 .
Если  примет такие значения, что tan   2i , то умножение на tan 
может быть выполнено с помощью сдвига вправо на i разрядов, где
i  0,1,2,..., n  1. Таким образом, представив произвольный угол  через
суму углов i   i  arctan(2i ) , выражения (1) можно представить:
xi 1  cos( i   i )   xi  yi tan( i   i )  ;
(2)
yi 1  cos( i   i )   xi tan( i   i )  yi  ,
где  i {1, 1} обозначает знак, с которым угол  i входит в суму углов,
для получения произвольного угла  . Учитывая, что cos(i )  cos(i )  Ki
и tan( )   tan( ) , то выражения (2) можно переписать в виде:
xi 1  Ki   xi   i  yi  2i  ;

yi 1  Ki   i  xi  2  yi  .
i

(3)

Поскольку углы  i однозначно определенны, то K i является константой в независимости от произвольного угла  , и носит название коэффициента деформации вектора при повороте на угол  i . Произведение коэффициентов деформации для всех итераций вращения является сходящейся
величиной
и
дает
суммарное
сжатие
вектора
в
n 1
n 1
1
K   Ki  
 0,607 раз.
i 0
i 0
1  22i
Исключая коэффициенты деформации K i в (3), CORDIC-алгоритм для
расчета значения синуса и косинуса произвольного угла  имеет вид [2]:
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 i  sign( zi );
zi 1  zi   i   i ;
xi 1  xi   i  yi  2 i ;

(4)

yi 1   i  xi  2i  yi ,
где zi — описывает разность между заданным углом  и углом, на который повернулся заданный вектор {x0 , y0} , в результате проведения i итераций. При увеличении i , разность zi стремится к 0.
Таким образом, выбирая в качестве начальных данных x0  1, y0  0 и
z0   , после выполнения n итераций поворота вектора, получим в резульcos()
sin()
тате значения: xn 
и yn 
. Для получения точного значения
K
K
необходимо умножить полученные данные на K . Другой вариант реализации заключается в подстановке в качестве начальных условий x0  K .
Рассмотрим одну итерацию алгоритма (4), когда вектор {0,909;0,303}

нужно повернуть на угол 2   arctan(22 ) , в результате получаем вектор
{0,984;0,076} . Для реализации алгоритма (4) на FPGA используют арифметику с фиксированной запятой разрядности M . В 10 разрядном знаковом формате с фиксированной запятой, вектора {0,984;0,076} и
{0,909;0,303} представляется в виде целых чисел {503,38} и {465,155} соответственно. Произведем вычисление этой же итерации в 10 разрядной
арифметике с фиксированной запятой:
x3  465  155  22  465  38,75  503;
y3  155  465  22  155  116,25   39.
Как видно, в результате округления во время вычислении y3 возникла
ошибка, которая будет накапливаться со следующими ошибками такого же
рода. Интуитивно понятно, что бы избавится от подобных ошибок необходимо сначала производить операцию сложение/вычитание, а потом операцию сдвига (деления). Модифицировать алгоритм (4) таким образом можно, если вынести за скобки множитель 2i :
xi 1  ( xi  2i   i  yi )  2i ;
(5)
yi 1  ( i  xi  yi  2i )  2i.
Используя полученные выражения (5), проведем поворот вектора
{465,155} на угол 2   arctan(22 ) :

x3  (465  22  155)  22  2015  22  503,75  503;
y3  (465  155  22 )  22  155  22  38.75  38.
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Таким образом, в модифицированном CORDIC-алгоритме (5) отсутствуют ошибки такого рода.
На рис. 1 показаны зависимости СКО значений от их разрядности M ,
которые получены в результате математического моделирования на одном
периоде гармонического колебания CORDIC-алгоритмом с предложенными изменениями (5) и известным CORDIC-алгоритмом (4) .
Как видно из результатов моделирования, применение предложенного изменение в алгоритме
позволяет получить точность в 510 раз лучше, чем с помощью алгоритма (4). Повышение точности
достигается за счет увеличения
разрядности вычислений, при
этом разрядность результатов не
меняется. Для сравнения на рис. 1
приведена зависимость СКО значений дискретной синусоиды от ее
разрядности M , которая является
Рисунок 1. Среднеквадратическое
потенциально достижимой.
отклонение рассчитанных значений
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Анотація
Проведено аналіз та запропоновано спосіб підвищення точності CORDIC алгоритму. Шляхом математичного моделювання оцінено середньоквадратичні відхилення
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Аннотация
Проведено анализ и предложен способ повышения точности CORDIC-алгоритма.
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The analysis is performed and method for increasing the accuracy of CORDICalgorithm is proposed. Estimation calculation results of the standard deviation values of the
sine and cosine of the original and proposed algorithms is given by mathematical modeling.
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА КАК
ЭЛЕМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ
ЧАСТЬЮ СОДАРА
Алфѐров Н. Е., старший преподаватель
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
Харьков, Украина
Для достоверной оценки условий распространения радиоволн (РРВ) на
приземных трассах требуется определение метеопараметров над большими
территориями. Дистанционные методы зондирования, например, радиолокационные или радиометрические позволяют частично решить эту задачу.
Но более полный результат дает комплексное использование текущих метеоданных и прогностических моделей, основанных на теориях динамики
атмосферного пограничного слоя (АПС) [1]
Технические возможности акустических локаторов (содаров) позволяют получить исходную информацию по всей высоте АПС.
Использование современных микроэлектронных приборов позволяют
реализовывать эффективные средства измерения сравнительно малых габаритов. А это в свою очередь даѐт возможность разрабатывать мобильные
комплексы для решения целого ряда задач, связанных с вопросами экологического мониторинга, в данном случае, речь идет о мониторинге приземных слоев атмосферы. Одной из задач такого мониторинга является
оценка условий РРВ.
Кроме того, на практике, например, при оценке условий РРВ и в ряде
других направлений (авиации, экологии), весьма важными являются
устойчивые состояния АПС [1].
Проводившиеся в течение ряда лет метеонаблюдения на полигоне
Одесского гидрометеорологического института с использованием штатной
метеоаппаратуры, системы радиоакустического зондирования (РАЗ), созданной в ПНИЛ зондирования атмосферы ХИРЭ, и акустического локатора ИРЭ РАН, позволили накопить значительный опыт в проведении таких
измерений [2].
Опираясь на многолетний опыт этих измерений, учитывая ряд новых
требований, которые появились в последние годы к аппаратуре подобного
рода и расширения круга задач которые должны решаться с ещѐ помощью
был сделан вывод о необходимости разработки мобильных, малогабаритных и в тоже время имеющих высокие показатели содаров. При этом они
должны решать как задачи текущих наблюдений, так и задачи получения
новой исходной информации для составления математических моделей [2].
Поэтому они должны обладать существенно бóльшими информационными
возможностями, чем традиционные содары. На рис.1 приведена структур-
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ная схема управляющей части акустического локатора на базе микроконтроллера.

Рисунок 1. Структурная схема приемно-передающего модуля содара М —
микрофоны; УС1 — усилитель; Кл — электронный ключ;
МК — микроконтроллер; ЖКИ — жидко-кристаллический индикатор;
Мод — модулятор акустического сигнала; УС2 — усилитель; ЗГ — звуковой генератор; К — клавиатура.

Выбор такой схемы был обусловлен не столько модернизацией уже
существующего содара, сколько необходимостью разработки и проверки
принципиально новых алгоритмов анализа получаемой от приземных слоев информации. Основу этих алгоритмов составляют фрактальный и
вейвлет-анализ сигналов.
В данной структурной схеме микроконтроллер выполняет не только
задачи управления, но и берет на себя функции связанные с предварительной обработкой получаемой информации (в данном случае речь идѐт о
предварительно фильтрации ).
Достоинством предложенного варианта является возможность автономной работы в течении некоторого времени и хранение полученных
данных. Выбор режимов работы устанавливается с помощью клавиатуры К
и отображается на ЖКИ дисплее. Более детальный анализ полученной информации осуществляется путѐм постобработки с помощью более производительных средств вычислительной техники.
Литература
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Анотація
Розглянуте питання модернізації існуючого содара. Мета модернізації — зменшення маса-габаритів апаратної частини, підвищення універсальності та мобільності,
можливість швидкої зміни алгоритмів обробки первинної інформації.
Ключові слова: содар, РРХ, АПШ, фрактальний аналіз, вейвлет-перетворення.
Аннотация
Рассмотрен вопрос модернизации уже существующего содара. Цель модернизации — уменьшение масса-габаритов аппаратной части, повышение универсальности и
мобильности, возможность быстрой смены алгоритмов обработки первичной информации.
Ключевые слова: содар, РРВ, АПС, фрактальный анализ, вейвлет-преобразование.
Abstract
The question of upgrading existing sodar. The purpose of modernization - reducing
weight, size hardware, increasing flexibility and mobility, the ability to quickly change the
primary processing algorithms information.
Keywords: sodar, SRW, ABL, fractal analysis, wavelet transform.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ
ДИНАМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ
Васильєв В. І.1, к.т.н.; Васильєв Є. В.2, архітектор систем
інформаційної безпеки.
1
Сумський державний університет, м. Суми, Україна
2
NVision-Group, м. Київ, Україна
Системи з заданими ресурсами, оптимальні по швидкодії, підвищують продуктивність процесів, енергетичну ефективність, довговічність
устаткування і тому завжди були об'єктом досліджень проектувальників.
До таких об'єктів відносяться електромеханічні системи з пружними
зв'язками. Вони характеризуються складними перехідними процесами і
тому вимагають раціональних способів керування. Зокрема, використання
лінійного закону впливу на систему з часом кратним періоду власних коливань системи, або вариант способу — двоступінчастий вплив із затримкою часу спрацьовування другої ступіні на половину періоду власних коливань системи [1].
Недоліком цих способів є обмежена область застосування, тому що
вони не можуть бути застосовувані для робочих режимів роботи, складні в
реалізації, тому що вимагають точного контролю частотних параметрів системи. Також, ці параметри не завжди відповідають вимогам безпеки системи по швидкодії в аварійних режимах роботи.
Для усунення зазначених недоліків був розроблений спосіб керування
системою у функції її частотних властивостей [2]. Технічний результат
способу полягає в підвищенні енергетичної ефективності, швидкодії, зменшенні динамічних перевантажень. Область його застосування – системи з
пружними властивостями. Зокрема, робоче, запобіжне гальмування, керування ліфтами, підіймальними машинами, у т.ч. для глибоких шахт, буровими установками і конвеєрами.
Суть способу ілюструється блок-схемою алгоритму роботи, що представлена на рис. 1. Схема містить блоки: завдання функції керування, констант і коефіцієнтів; обчислення різниці між функцією керування і сумою
координат зміни керуючого впливу і його першої похідної в часі з коефіцієнтом пропорційності, що враховує частотні параметри системи підйому і
динамічні параметри привода; формувача функції-координати другої похідної від функції зміни впливу на систему, амплітуда якої обмежена динамічними властивостями привода; формувача координати першої похідної
функції зміни впливу; формувача координати функції зміни впливу; формувача закону впливу.
З метою запобігання перехідних процесів, пов'язаних з перерозподілом і розсіюванням механічної енергії закон впливу, що формується вра-
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ховує динамічні параметри привода, частотні — пружної системи і представляє суму трьох функцій-координат: функції зміни гальмового зусилля,
його першої і другої похідної, що описують рух системи,
включаючи привод і пружну систему. В підсумку формується закон який здатний демпфірувати
власні коливання системи.
Функції-координати сформовані, обмежені й жорстко зв'язані
між собою. Тому вплив на їх основі ефективно запобігає умови
перерозподілу енергії між масами,
що рухаються і пружними елементами в системі. Це підвищує
енергетичну ефективність, швидкодію, зменшує динамічні переРисунок 1. Блок-схема алгоритму роботи
вантаження в системі, поліпшує
способу. K1  f(α) , K 2  f(ω,α) — коефіцієнбезпеку експлуатації і подовжує
ти; F , Ufг1m  dF max — вплив і максимаресурс устаткування.
dt
На рис. 2 представлені перельна швидкість зміни впливу;
хідні характеристики механічної
Uc ,Ucm,K c — сигнал управління, його максимальне значення и коефіцієнт пропорційсистеми і динаміка процесу при
ності; Ufг ,Ufг3,Ufг2,Ufг1 — вихідний сигнал і
застосуванні способу впливу що
його складові змінні
відповідає алгоритму на рис. 1.
при довільних функціях впливу,
зокрема, ступінчастої і плавної. Для оцінки якісних показників способів

Рисунок 2. Перехідні характеристики, при ступінчастої (а) і плавної зміні (б) керуючого впливу. Позначені: ω,α,Fc ,Fn ,Fn — частота, коефіцієнт демпфірування, вплив і
пружні зусилля без застосування способу і з ним
0
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при відхиленні параметрів частоти від розрахункових проведено
комп‘ютерне моделювання динамічних характеристик
при використанні трьох способів демпфірування коливань в пружної системі. Результати моделювання представлені на рис. 3.

Рисунок 3. Порівняння якісних показників динаміки процесу при використанні способів впливу: лінійного (а), двоступінчастого (б), багатокоординатного (в), при відхиленні частотних параметрів на  20%. Позначені: T, Ffr — період, вплив

Результати досліджень показали високу ефективність технічних рішень способу демпфірування коливань в пружної системі, що може бути
закладено в алгоритмах апаратного і програмного забезпечення при вирішенні відповідних технічних задач і проектів.
Література
1. Патент РФ № 2342309 Способ торможения подъемных машин / Либерман Я. Л.,
Горбунова Л. Н., Баранов В. А. Опубл. 27.12.2008. Бюл. № 36.
2. Заявка на винахід № a201314784 Спосіб гальмування шахтної підіймальної
установки / Васильєв В. І., Васильєв Є. В. від 17.12.2013.
Анотація
Розглянуто функціональний аспект проектування апаратури керування динамічною системою. Представлені результати досліджень динаміки процесів і порівняння
якості керування різними способами за допомогою комп'ютерного моделювання.
Ключові слова: інерційні властивості системи, оптимальне керування.
Аннотация
Рассмотрен функциональный аспект проектирования аппаратуры управления системой со сложной динамикой. Представлены результаты исследований динамики процессов и сравнение качества управления разными способами методом компьютерного
моделирования.
Ключевые слова: инерционные свойства системы, оптимальное управление.
Abstract
The functional aspect of designing of the equipment for control of dynamic system is
considered. The results of researches of computer simulation of dynamics processes and comparison of methods quality of control are submitted.
Key words: inertial properties of system, optimization of control
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ РЭС С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
Воскобойник В. А. , к.т.н.
Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье, Украина

В настоящей работе задача оптимального проектирования рассматривается как минимизация целевой функции переменных проектирования
при условии выполнения основных ограничений типа неравенств [1]. Эти
ограничения определяют уровни максимально допустимых перемещений,
ускорений, напряжений в элементах конструкции. Область допустимых
значений переменных проектирования ограничивается системой дополнительных прямых ограничений на эти переменные. В качестве целевой
функции выбраны: а) минимизация массы конструкции блока РЭС; б) минимизация условной стоимости изготовления печатного узла (любые дополнительные меры конструктивного и технологического ужесточения печатного узла влекут за собой дополнительные материальные и стоимостные затраты); в) минимизация избыточных запасов прочности виброускорений на электрорадиоэлементах (ЭРЭ). Переменными проектирования являются площади поперечных сечений стержневых элементов для конструкции блока, толщины печатных плат и локальные жесткости фрагментов «печатная плата+ЭРЭ» для плоских конструктивных узлов.
Предлагается автоматизацию оптимального проектирования конструкций РЭС по обеспечению надежности с учетом внешних механических
воздействий проводить в следующей последовательности:
1. Для блока РЭС выбирается материал и его физико-механические
характеристики, геометрия, ориентация в пространстве и способ сочленения стержневых элементов, способ сочленения с плоским конструктивным
узлом. Для плоского конструктивного узла — размещение ЭРЭ на плоском
конструктивном узле (коммутационном поле) с заданными геометрическими и физико-механическими параметрами, выбор способа их
крепления.
2. Определяются условия механических нагружений и набор ограничений на уровни виброускорений, напряжений и величин перемещений на
каждый ЭРЭ или заданную конструктивную точку. Назначаются верхние и
нижние границы на переменные проектирования с целью исключения нереального проекта.
3. Для расчета динамических характер поведения конструкции РЭС
применяется матричный метод на базе конечно-элементной модели (КЭМ),
которая наиболее полно описывает протекающие в конструкции деформационные процессы.
4. Выбирается одна из выше предложенных целевых функций.
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5. Используется совместно конечно-элементный расчет конструкций
РЭС и нелинейное математическое программирование для оптимального
проектирования.
Так как оптимальное проектирование требует расчета большего числа
аналогичных конструкций [2], оптимальное проектирование проводилось
с применением:
а) анализа чувствительности (методов получения скоростей изменения характеристик конструкции РЭС при изменении проектных переменных);
б) базисного вектора переменных проектирования для плоских конструктивных узлов, представляющего собой локальные жесткости фрагментов печатной платы с учетом жесткостей, вносимых вариантом установки и способом крепления ЭРЭ.
На пути автоматизации оптимального проектирования возник ряд
препятствий, а именно:
- большое количество проектных переменных;
- большое количество ограничений типа неравенств;
- большое количество ограничений типа неравенств, которые выражены через трудно вычислимые неявные функции проектных проектирования;
- большая размерность самой модели.
Для решения данной проблемы и получения области допустимых значений переменных проектирования в данной работе использовалась разработанная макромодель на базе конечно-элементной модели, благодаря которой сокращена размерность решаемой задачи и, следовательно, снижено
время проведения анализа. После получения области допустимых значений переменных проектирования, проводилось уточнение параметров и
условий с использованием полной конечно-элементной модели, исходными проектными параметрами для которой использовались параметры, полученные при макромоделировании.
Література
1. Хоменюк В. В. Элементы теории многоцелевой оптимизации / В. В. Хоменюк
— М. : Наука, 1983. — 124 с.
2. Хог Э. Прикладное оптимальное проектирование. Механические системы и
конструкции / Э. Хог, Я. Арора — М. : Мир, 1983. — 478 с.
Анотація
Розглянутий один із підходів оптимального проектування конструкцій радіоелектронних засобів, що підвернені механічному впливу, з використанням методу кінцевих
елементів та теорій оптимізації. Результати роботи впроваджені в практичну діяльність
ряду фахових підприємств.
Ключові слова: радіоелектронні засоби, електрорадіоелемент, кінцево-елементне
моделювання, оптимальне проектування, надійність.
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Аннотация
Рассмотрен один из подходов оптимального проектирования конструкций радиоэлектронных средств, подверженных внешним механическим воздействиям, с применением метода конечных элементов и теории оптимизации. Результаты работы внедрены в практическую деятельность ряда профильных предприятий.
Ключевые слова: радиоэлектронные средства, электрорадиоэлемент, конечноэлементное моделирование, оптимальное проектирование, надежность.
Abstract
Considered one of the approaches the optimal structural design of radio electronic
means, subject to external mechanical influences, using the finite element method and
optimization theory. Results have been implemented into practice a number of core
businesses.
Keywords: electronic warfare, electric components, finite element modeling, optimal
design and reliability.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РІШЕННЯ НА ЕТАПІ РОЗРОБКИ
КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Атаманова І. В., к.т.н., доцент; Гліненко Л. К., к.т.н., доцент;
Фаст К. В., студентка
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
Довільна задача обрання найкращого конструкторського рішення в
процесі проектування радіоелектронної апаратури може бути представлена
у вигляді: <T, A, K, X, F, G, D>, де Т — постановка задачі; А — множина
альтернатив; К — множина критеріїв, Х — множина шкал оцінок критеріїв; F — відбиття множини допустимих рішень у множину переваг експерту, D — розв‘язуюче правило. Для більшості задач множина К містить більше одного елементу, що робить ці задачі багатокритеріальними, причому, принаймні частина з цих критеріїв має суперечливий характер. Відсутність об‘єктивних математичних моделей, придатних для встановлення кількісних оцінок критеріїв та кількісних залежностей між критеріями та параметрами аналізованої проблеми дає змогу віднести такі задачі до категорії слабоструктурованих задач. Процес розв‘язання таких задач передбачає вилучення за результатами попереднього попарного порівняння домінованих альтернатив і подальший вибір найкращої альтернативи на основі
того чи іншого правила. Найвідомішими методами здійснення цього вибору є метод ранжування багатокритеріальних альтернатив ELECTRE, метод
багатокритеріальної теорії корисності MAUT та метод аналізу ієрархій
(МАІ, або AHP — Analytic Hierarchy Process).
Аналіз зазначених методів за критеріями простоти оцінки функцій корисності, зрозумілості та простоти сприйняття правил прийняття рішення
для особи, що це рішення приймає (ОПР), дав змогу виділити як найпривабливіший метод аналізу ієрархій (МАІ) [1], який базується на використанні
лінійної функції корисності та заміні безпосередньої оцінки вагомості кожного з критеріїв на простішу для ОПР оцінку відносної важливості для
кожної пари критеріїв. Метод передбачає: побудову якісної ієрархічної моделі проблеми у складі мети, альтернативних варіантів її досягнення та
критеріїв оцінки якості альтернатив; визначення пріоритетів елементів та
синтез глобальних пріоритетів альтернатив шляхом лінійної згортки; прийняття рішення на основі отриманих результатів. Основну складність методу становить визначення множини критеріїв та їх структуризація згідно
до типу досліджуваної задачі.
Виходячи з можливості кількісної оцінки на стадії розроблення конструкторської документації технічної пропозиції радіоелектронного засобу
за складові множини критеріїв К на цій стадії було обрано критерії надійності (К1), технологічності (К2) та функціональної складності (К3): К = (К1,
К2, К3). Аналіз факторів впливу на значення цих критеріїв дав змогу струкМіжнародна науково-технічна конференція
«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»

57

Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки.
Ультразвукова техніка

туризувати критерії надійності та технологічності, виділивши складові цих
комплексних критеріїв К11, К12, К13, К21, К22, К23 (рис. 1).
Встановлені методом попарних порівнянь на основі експертно оціненої відносної
важливості
критеріїв пріоритети
глобальних критеріїв
наведені у табл. 1. Індекс та коефіцієнт узгодженості
склали
Рисунок 1. Ієрархія критеріїв якості варіантів
0,038 та 0,065, індекс
технічного рішення

рандомізації — 0,58.
Обрані критерії були успішно
застосовані для вибору конструкторського рішення радіоелектронного засобу, що підтверджує ефективність впровадження МАІ у процес проектування нових виробів.

Таблиця 1
Пріоритет глобальних критеріїв
К1
К3
К2
К1
1
4
3
К2
0,25
1
0,33
К3
0,3333 3,0303 1
Сума 1,5833 8,0303 4,33

Література
1. Saaty T. L. Relative Measurement and its Generalization in Decision Making: Why
Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible
Factors — The Analytic Hierarchy/Network Process / T. L. Saaty // RACSAM. — 2008. —
Iss. 102 (2). — P. 251—318.
Анотація
Розглядаються підходи до розв‘язання задачі прийняття оптимального рішення на
стадії розроблення конструкторської документації технічної пропозиції та пропонується спосіб її рішення методом аналізу ієрархій.
Ключові слова: критерії, технічна пропозиція, прийняття оптимального рішення,
метод аналізу ієрархій.
Аннотация
Рассматриваются подходы к решению задачи принятия оптимального решения на
стадии разработки конструкторской документации технического предложения и предлагается способ решения этой задачи методом анализа иерархий.
Ключевые слова: критерии, техническое предложение, принятие оптимального
решения, метод анализа иерархий.
Abstract
Approaches to the solution of a task of optimal decision making on the stage of draft
proposal design specifications development are considered. A method of the solution based
on the instrumentality of analytic hierarchy process is proposed.
Keywords: criteria, draft proposal, optimal decision making, analytic hierarchy process.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИДОВ ШИМ
Мовчанюк А. В., к.т.н., доц.; Фесич В. П., Вистизенко Е. В.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Ключевые усилители широко используются в инверторах напряжения,
источниках питания, звуковых усилителях, ультразвуковых установках и
т.д. Их широкое распространение обусловлено высоким к.п.д., а так же появлением большого числа электронных приборов для работы в ключевом
режиме. В состав каждого ключевого усилителя обязательно входит широтно-импульсный модулятор, преобразующий входной непрерывный
сигнал в последовательность импульсов. Выбор типа широтноимпульсного модулятора определяет вид ШИМ. В свою очередь ШИМ
определяет построение выходного каскада ключевого усилителя, спектральный состав выходного сигнала, к.п.д. и т.д.
При этом отсутствует универсальный подход к выбору вида ШИМ при
проектировании ключевых усилителей. Например, в [1] анализируется
применение нескольких видов ШИМ для трехфазных инверторов напряжения, а в [2] применение ШИМ в адаптивных системах управления. Чаще
всего авторы рассматривают применения одного-двух видов ШИМ под
конкретную задачу. Особенно остро стоит выбор типа ШИМ при проектировании ультразвуковых технологических установок, так как система
управления во многом определяет энергетические характеристики оборудования.
В связи с этим возникла необходимость изучения основных характеристик разных видов ШИМ с целью оценки их энергетической эффективности.
На основе анализа классификации ШИМ [3] были выделены ее основные виды. Было принято решение о сравнении энергетической эффективности различных видов ШИМ. Под энергетической эффективностью понималось отношение мощности первой гармоники (мощности полезного
сигнала) к мощности сигнала.
Сравнение проводилось путем анализа результатов математического
моделирования в среде Matlab Simulink. При этом строилась Simulink модель усилителя (пример модели для случаев двухполярной (рис.1, а) и
однополярной ШИМ (рис.1, б)). Начальная фаза модулируемого сигнала
принималась равной 0, время анализа — 2 периодам модулируемого
сигнала, частота опорного сигнала — 400 кГц, частота модулируемого
сигнала (синусоида) 22 кГц.
Выходной сигнал подвергался спектральному анализу инструментом
SPtool в среде Matlab. Спектры мощности находились методом Уэлча [4] с
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применением окна Хемминга. Путем анализа спектра делался вывод о
энергетической эффективности того или иного вида ШИМ (табл.1).
Отметим, что данное моделирование проводилось для идеальных
ключей, а значит при реализации на реальной элементной базе, спектральный состав выходного напряжения может меняться в небольших пределах.

а)

б)

Рисунок 1. Модели Simulink для двухполярной (а) и однополярной (б) ШИМ

Таблица 1. Коэффициенты энергетической эффективности
Тип ШИМ

[%]

Однополярная равномерная

75,8

Однополярная неравномерная

80,9

Однополярная равномерна двухсторонняя

76,2

Однополярная неравномерна двухсторонняя

82,1

Двухполярная равномерная

45,3

Двухполярная неравномерная

51,7

Двухполярная равномерная двухсторонняя

49,5

Однократная

92,4

Результаты исследования показали, что наибольшей энергетической
эффективностью обладает однократная ШИМ. Однако, учитывая то, что
высшие гармоники находятся в непосредственной близости с первой, то в
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случае еѐ использования придется использоватьвыходной фильтр большого порядка.
Наиболее перспективной, по мнению авторов, является многократная
однополярная ШИМ. Отметим, что у неравномерной и равномерной ШИМ
разница в мощности первой гармоники около 5%.
Применение двухсторонней ШИМ как правило, не дает выигрыша больше 2%, но значительно усложняет систему за счет применения симметричного треугольного напряжения в качестве опорного. Наихудшие результаты показала двухполярная ШИМ, но в то же время ее схемотехническая реализация является наиболее простой.
Литература
1. Обухов С. Г. Широтно-импульсная модуляция в трехфазных инверторах напряжения/ С. Г. Обухов, Е. Е. Чаплыгин, Д. Е. Кондратьев / Электричество — № 7— 2008.
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2002. — 132 с.
3. Моин В. С. Стабилизированные транзисторные преобразователи / В. С. Моин — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 376с.
4. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко — СПб. : Питер, 2002. — 608с.
Анотація
Наведено оцінку енергетичної ефективності ШІМ в залежності від спектрального
складу сигналу ШІМ. Отримані результати дають уявлення про доцільність використання того чи іншого виду ШІМ.
Ключові слова: ШІМ, енергетична ефективність, класифікація ШІМ.
Аннотация
Приведены оценка энергетической эффективности ШИМ в зависимостиот спектрального состава ШИМ. Полученные результаты дают представление о целесообразности применения того или иного вида ШИМ.
Ключевые слова: ШИМ, энергетическая эффективность ШИМ, классификация
ШИМ.
Abstract
Energy efficiency rating given PWM depending on the spectral composition of the
PWM. The obtained results give an indication of the appropriateness of a particular type of
PWM.
Keywords: PWM, energy efficiency PWM, PWM classification.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІКРОЗБІРОК, ЩО
ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ТЕПЛОВИМИ РЕЖИМАМИ ЕЛЕМЕНТІВ
ЕЛЕКТРОННОЇ СТРУКТУРИ
Нікітчук А. В, аспірант; Уваров Б. М., д.т.н. професор
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Основними структурно-конструктивними модулями першого рівня
(СКМ1) будь-якого РЕА є чарунки та мікрозбірки (МЗб) — функціонально
закінчені модулі, ЕЕС та функціональні вузли (ФВ) яких розміщені на пластмасовій, металевій чи керамічній друкованій платі (ДП). У деяких РЕА у
СКМ1 зосереджені всі електромагнітні процеси, відтворення яких й визначає функціональне призначення пристрою. На долю інших елементів конструкції, які приймають участь у підтримці згаданих процесів, залишаються
тільки забезпечення електричних зв‘язків між модулями. СКМ1 може мати
спеціальний каркас, системи тепловідводу та екранування.
У конструктивній ієрархії РЕА СКМ1 входять у склад конструкцій
другого рівня — блочних каркасів (СКМ2) , а останні — у склад конструкцій найвищого, третього рівня (СКМ3): шафи, стояка, контейнера, пульта.
Звичайно захист від зовнішніх механічних та кліматичних дестабілізуючих
впливів здійснюють конструкції другого та третього рівня, які обладнують
системами вібро-удароізоляції та підтримки необхідного температурного
режиму.
У загальному об‘ємі всієї різноманітної РЕА СКМ1 складають не
менш ніж 67–85% структурних елементів, тому можна вважати, що вони й
повинні розглядатися як основні об‘єкти, для яких у першу чергу й потрібно визначати їх функціональні характеристики.
Теплову модель СКМ1 у більшоZ
X
Q
T
i
3 3
сті випадків можна подати у вигляді
2T2
теплопровідної пластини з розмірами
1
h
abh, на якій розташовані тепловиділяючі елементи (ТВЕ), тобто ЕЕС
2
(рис. 1).
1T1
T
b
4 4
a
Від кожного з ТВЕ 2 тепловий
потік Qi передається через площину
основи кондукцією до плати 1 СКМ1,
Y
Рисунок 1. Схема теплових потоків для
а від останньої — конвекцією до отоСКМ1
чуючого середовища та елементів
конструкції (критерії тепловіддачі α).
Від бічної поверхні кожного ТВЕ частина теплоти відводиться конвекцією та радіацією (критерії тепловіддачі α) до оточуючого середовища,
температура якого Тс . Додатково у точній моделі необхідно врахувати теп-
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ловіддачу від торцових поверхонь плати (критерії тепловіддачі α1, α2, α3,
α4) — це може бути суттєвим для МЗб; у МЗб досить часто ці торцові поверхні мають прямий тепловий контакт з її корпусом чи з іншими елементами конструкції СКМ1, і тому значення αі можуть бути різними. Температури елементів конструкції, до яких теплота відводиться з торців пластини,
позначені як Т1, Т2, Т3, Т4.
Якщо товщина пластини h значна менше її довжини a чи ширини b
(для більшості плат чарунок чи пластин МЗб), можливо розглядати двомірну задачу, а перепад температур за товщиною пластини можна не враховувати, якщо ж товщина пластини-основи відносно велика, необхідно розглядати трьохмірну модель. Крім того, у МЗб критерії теплопровідності
матеріалу основи у різних напрямках можуть бути різними: λ1, λ2, λ — відповідно до напрямків координатних осей X, Y, Z.
Таким чином, задача визначення температур ЕЕС у РЕА завжди залишається актуальною, чому й присвячена дана стаття.
Література
1. Уваров Б. М. Оптимізація теплових режимів та надійності конструкцій радіоелектронних засобів з імовірнісними характеристиками / Б. М. Уваров, Ю. Ф. Зіньковський — К. : «Корнійчук», 2011. — 248 с.
2. Надійність техніки. Терміни та визначення : ДСТУ 2860-94. — [Чинний від
1996—01—01]. — К. : Держстандарт України, 1995. — 91 с. — (Національні стандарти
України).
3. Вироби електронної техніки. Методи розрахунку надійності : ДСТУ 2992-95. –
[Чинний від 1996—01—01]. — К. : Держстандарт України. — 77 с. — (Національні
стандарти України).
4. Надежность электрорадиоизделий / [Прытков С. Ф., Горбачева В. М., Мартынова М. Н., Петров Г. А.]. — МО РФ и НИИ «Электрон-стандарт», 2004. — 620 с.
Анотація
Визначено, що теплові процеси у структурно-конструктивних модулях – чарунках, мікрозбірках – у значній мірі впливають на функціональну придатність всього радіоелектронного апарату. Розглянуто схему теплових потоків для СКМ першого рівня.
Ключові слова: надійність, мікрозбірка, теплові режими, теплова модель, РЕА.
Аннотация
Определено, что тепловые процессы в структурно-конструктивных модулях ячейках, микросборках — в значительной степени влияют на функциональную пригодность всего радиоэлектронного аппарата. Рассмотрена схема тепловых потоков для
структурно-конструктивных модулях первого уровня.
Ключевые слова: надежность, микросборка, тепловые режимы, тепловая модель,
РЭА.
Abstract
Determined that the thermal processes in structural design modules substantially affect
the functional suitability of all radio-electronic devices. Considered schematics of heat flows
for structural design module of the first level.
Keywords reliability, microassembly, thermal conditions, thermal model, RED.
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБЛАСТІ В РОБОЧІЙ
КАМЕРІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТРУБЧАСТОГО КАВІТАТОРА
Гришко І. А., к.т.н., асистент; Новосад А. А., асистент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Ультразвуковий трубчастий кавітатор, збуджений на нульовій моді
коливань — високоефективне кавітаційне обладнання, що дозволяє водити
в рідину УЗ коливання з інтенсивністю приблизно 100 Вт/см2, при цьому
уникати руйнування робочої поверхні.(рис. 1)
Моделювання акустичного поля в кавітаційній камері показало,
що при збудженні кавітатора на нульовій моді коливань досягається
концентрація УЗ енергії вздовж осі
кавітаційної камери. Проте, моделювання може бути проведене лише для докавітаційного режиму,
тобто для однофазного лінійного
середовища, за відсутності кавітаційних бульбашок. Їх наявність
змінює акустичне поле в кавітаційній камері, проте передбачити цю
зміну неможливо, оскільки не існує
Рисунок 1. Ультразвуковий трубчастий
моделі кавітаційної області. Логічкавітатор з радіальною модою коливань
но припустити, що найбільш інтенсивною (розвиненою) кавітація буде там, де сконцентрована УЗ енергія,
проте, важко оцінити межі кавітаційної області. Експериментально межі
кавітаційної області можна визначити методом ерозійних тестів, але тестова фольга спотворює акустичне поле, враховує дію кавітації лише за певний проміжок часу, а також враховує дію лише тих кавітаційних бульбашок, енергія яких достатня для утворення наскрізних отворів у тестовій
фользі.
Більш перспективним є акустичний метод. Цей метод базується на реєстрації за допомогою датчика акустичного тиску та обробці акустичного
сигналу, що утворюється звуковою хвилею і ударними хвилями від захлопування кавітаційних бульбашок. За допомогою акустичного методу, зокрема, може бути визначено коефіцієнт використання акустичної енергії в
певній точці технологічного об‘єму. [1]
Як відомо, на утворення і зростання кавітаційних бульбашок витрачається частина енергії звукового поля, яка потім вивільняється при захлопуванні кавітаційних бульбашок. Частота коливань звукового поля, яке є
причиною кавітації, відповідає частоті першої гармоніки спектру акустич-
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ного сигналу, прийнятого гідрофоном. Ударні хвилі сприймаються як імпульси і в спектрі представлені частково першою та вищими гармоніками.
В такому випадку коефіцієнт використання акустичної енергії доцільно
представити як відношення потужності гармонік, крім першої, до сумарної
потужності всіх складових спектру.
n
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де χ — коефіцієнт використання акустичної енергії; Е — щільність підведеної первинної енергії; Ек — щільність енергії, затраченої на утворення
кавітації; N1 — потужність першої гармоніки; Uі, U1 — амплітуди, відповідно, і-тої та першої гармонік. [1]
Для проведення вимірювань була створена експериментальна установка. Основу конструкції датчика акустичного тиску складав
п‘єзокерамічний елемент з двома металевими обкладинками. Під дією тиску на обкладинках з‘являється різниця потенціалів, пропорційна прикладеному тиску. Сигнал з датчика акустичного тиску підсилювався диференціальним підсилювачем та передавався на плату збору даних L-CARD
L-783M, встановлену на персональний комп‘ютер.
Вимірювання проводились в шести точках вздовж діаметра, що проходить через центр кавітаційної камери в площині розміщення зразків фольги. Відстань між точками 10 мм.
Було визначено коефіцієнт використання акустичної енергії, приблизний діаметр кавітаційної області для чотирьох рівнів підведеної до кавітатора електричної потужності. Результати для двох рівнів потужності наведено на рис. 1.

Рис. 1. Залежності коефіцієнта ерозійної активності від координати, вздовж діаметра в
центрі кавітаційної камери для чотирьох рівнів потужності
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На рис. 1 суцільною лінією показано апроксимацію експериментальних даних поліномом третього ступеня за методом найменших квадратів.
З представленого рисунку (рис.
Таблиця 1
1) видно, що в центрі кавітаційної Підведена елек- Діаметр кавітакамери максимальна інтенсивність
трична потужційної області
кавітаційних процесів. Визначення
ність
діаметру кавітаційної області прове80 Вт;
24 мм
дено за апроксимаційною кривою,
175 Вт
33 мм
задаючись умовою, що границя цієї
420 Вт
38 мм
області проходить там, де коефіцієнт
560 Вт
49 мм
використання акустичної енергії дорівнює 0,9. Остаточні дані експерименту зведені в табл. 1.Обробка отриманих даних наведеного експериментального дослідження дозволила зробити висновок, що кавітаційна область розширюється при збільшенні підведеної електричної потужності і на рівні 560 Вт вона заповнює майже
весь об‘єм камери.
В даній роботі вперше було застосовано акустичний метод для визначення розмірів кавітаційної області. Результати вимірювань узгоджуються
з результатами аналітичного моделювання.
Література
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Анотація
Представлено результати дослідження акустичним методом кавітаційної області,
створюваної ультразвуковим кавітатором, збудженим на нульовій моді коливань. Шляхом аналізу сигналу з давача акустичного тиску визначено коефіцієнт використання
акустичної енергії та межі кавітаційної області.
Ключові слова: ультразвуковий кавітатор, кавітаційна область, акустичний метод,
коефіцієнт використання акустичної енергії.
Аннотация
Представлены результаты исследования акустическим методом кавитационной
области, создаваемой ультразвуковым кавитатором, возбужденным на нулевой моде
колебаний. Путем анализа сигнала с датчика акустического давления определен коэффициент использования акустической энергии и границы кавитационной области.
Ключевые слова: ультразвуковой кавитатор, кавитационная область, акустический
метод, коэффициент использования акустической энергии.
Abstract
The results of research cavitation field created by ultrasonic cavitator by acoustic method was presented. The acoustic energy utilization and limits cavitation region was defined by
analysis signal of sensor of acoustic pressure.
Keywords: cavitator ultrasound, cavitation region, the acoustic method, acoustic energy
utilization.
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ЗБУДЖЕННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО П’ЄЗОВИПРОМІНЮВАЧА
НА ЧАСТОТІ ПОСЛІДОВНОГО РЕЗОНАНСУ
Кирпатенко І. М.1, к.т.н.; Новосад А. А.2
1
Науково-виробниче підприємство
«Впроваджувальна експериментальна лабораторія», Київ, Україна
2
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Для генерації ультразвуку великої інтенсивності, придатного для використання в промисловості з метою впливу на властивості матеріалів використовуються п‘єзоелектричні приводи-випромінювачі.
Умовою ефективної роботи п‘єзовипромінювачів є їх збудження генераторами на частоті послідовного резонансу.
Метою даної роботи є визначення умов збудження системи генераторп‘єзовипромінювач та надання рекомендацій стосовно методів забезпечення збудження цієї системи на частоті послідовного резонансу,
що недостатньо висвітлено в літературі. [1, 2]
Для збудження коливальної системи необхідно застосувати кероване
джерело енергії у вигляді джерела
струму, керованого струмом, або джерела напруги, керованого струмом.
Еквівалентна схема генератора,
навантаженого на п'єзоперетворювач,
приведена на рис. 2. [3] Тут у якості
джерела енергії застосовано джерело
напруги, кероване струмом, що протікає через резистор r (датчик струму).
Еквівалентна схема рис. 2 описується системою рівнянь (1)
Рис. 2 Еквівалентна схема генератора
для збудження УЗ п‘єзовипромінювача.
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k — коефіцієнт підсилення сигналу зворотного зв‘язку

Останнє рівняння системи характеризує позитивний зворотний
зв‘язок, необхідний для збудження коливань. В цьому рівнянні записана
також умова обмеженості напруги збудження величинами Emin, Emax , тобто
в системі рівнянь присутня неаналітична нелінійність типу „насичення‖.
Розв‘язання даної системи рівнянь, проведене методом моделювання в
пакеті програм Matlab Simulink, показало залежність появи збудження від
величини коефіцієнта підсилення сигналу зворотного зв‘язку. Для визначення значення граничного коефіцієнту підсилення, за якого відбуватиметься генерація, використано критерій Гурвиця.
Таким чином, умовами виникнення генерації є:
k 1
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Результати моделювання показали, що за умови перевищення коефіцієнтом підсилення підсилювача позитивного зворотного зв‘язку мінімально
необхідного значення та наявності суттєвого внутрішнього опору генератора, збудження п‘єзоперетворювача відбуватиметься на частоті, близький
до частоти паралельного резонансу, де механічна віддача є незадовільною.
Існує декілька способів уникнення роботи генератора на частоті паралельного резонансу. Один з найбільш поширених – спосіб компенсації
впливу ємності С 0 на передаточну характеристику генератора. (Рис. 2)
За умови точної рівності компенсаційної ємності С 0 ємності С 0
збудження на частоті паралельного
резонансу не відбуватиметься. Якщо
ж ємність С 0 не дорівнює ємності С 0
то вираз для струму навантаження
не відповідає виразу струму послідовного коливального контуру і, таким чином, схема рис. 2 не виконуватиме свої функції. Особливо небезпечним є випадок, коли С0  C0 , тоді можливі великі фазові зсуви і
умови виникання генерації можуть
здійснитися на частоті, що не відповідає частоті послідовного резонанРис.2 Схема компенсації впливу єм- су.
ності С 0 за допомогою диференціального
сумового трансформатора.
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Наявність скінченого вихідного опору генератора не дозволяє повністю компенсувати ємність С 0 .
Отже, як і у випадку неточної рівності ємності С 0 та компенсаційної
ємності С0 , наявність вихідного опору генератора може спричинити виникання генерації на частоті, не рівній частоті послідовного резонансу.
Для забезпечення роботи ультразвукових п‘єзовипромінювачів на частоті послідовного резонансу необхідно використання спеціальних схемних
рішень, одним з яких є схема з диференціальним струмовим трансформатором для компенсації впливу конструктивної ємності. Показано, що задовільна робота схеми забезпечується за умови С 0  С 0 , а також за умови мінімізації внутрішнього опору генератора.
Література
1. Хмелев В. Н. Ультразвуковые многофункциональные и специализированные
аппараты для интенсификации технологических процессов в промышленности /
В. Н. Хмелев [и др.]. — Барнаул: АлтГТУ, 2007. — 416 с.
2. Агранат Б. А. Основы физики и техники ультразвука: Учеб. пособие для вузов /
Б. А. Агранат, М. Н. Дубровин, Н. Н. Хавский и др. — М. : Высш. шк., 1987. — 352 с.
3. Мовчанюк А. В. Інженерна методика визначення параметрів схеми заміщення
п‘єзоперетворювача / А. В. Мовчанюк, В. П. Фесіч, І. М. Кирпатенко, О. Ф. Луговський
Ю. С. Прилипко // Вісник національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут». Радіотехніка радіоапаратобудування — 2006. — № 33 —
С. 58—65.
Анотація
В роботі визначено умови збудження системи генератор-п‘єзовипромінювач та
проаналізовано спосіб компенсації впливу статичної ємності на передаточну характеристику генератора з метою збудження п‘єзовипромінювача на частоті послідовного
резонансу.
Ключові слова: п‘єзовипромінювач, послідовний резонанс, статична ємність
Аннотация
В работе определены условия возбуждения системы генератор-пьезоизлучатель и
проанализирован способ компенсации воздействия статического емкости на передаточную характеристику генератора с целью возбуждения пьезоизлучателя на частоте последовательного резонанса.
Ключевые слова: пьезоизлучатель, последовательный резонанс, статическая емкость.
Annotation
The conditions of the excitation of the generator-piezo was determined and analyzed a
method of compensating the impact of static capacitance on the transfer characteristic of the
generator with the aim of driving piezo serial resonance frequency.
Keywords: piezo, serial resonance, the static capacitance.
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ВПЛИВ ДЕЯКИХ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ
ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД ВІД
ІМПУЛЬСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Романюк Б. П., магістрант; Уваров Б. М., д.т.н., професор
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Одним з джерел електромагнітних завад є імпульсні джерела вторинного електроживлення, якими оснащено значну частину РЕЗ. Завади від
імпульсних джерел живлення можуть поширюватися кондуктивним і електромагнітним шляхом (випромінювані завади). При цьому перенесення завад кондуктивним шляхом, через загальний імпеданс мережі живлення є
основним. Рівні кондуктивних завад, що надходять в мережу живлення, є
жорстко нормовані міжнародними стандартами, що підкреслює важливість
проблеми [1].
Утворення завад у джерелах живлення пов'язане з нелінійними процесами перетворення струму й напруги в їхніх функціональних вузлах. Разом
з тим поширення кондуктивних завад через мережу живлення пов‘язане з
наявністю паразитного внутрішнього опору Rп та індуктивності мережі
Lп. (Рис. 1) Таким чином, рівень кондуктивних завад від імпульсних джерел живлення залежить від експлуатаційних параметрів мережі, проте характер цих залежностей не наводиться в літературі [1].
Основним заходом по боротьбі з кондуктивними завадами є фільтрація за допомогою індуктивних фільтрів. Але не достатньо досліджено
вплив параметрів фільтрів, зокрема індуктивності розсіювання, на рівень
завад.
Основою будь-якого імпульсного джерела живлення є імпульсні стабілізатори. Виділяють три основних типів стабілізаторів: понижувальний,
підвищувальний, інвертуючий або полярно-реверсуючий [2]. Стабілізатори
різних типів мають різний потенційний рівень завад, але це питання також
є недостатньо дослідженим.
Таким чином, метою даної роботи є дослідження впливу паразитних
параметрів мережі, та індуктивності розсіювання індуктивного фільтра на
рівень кондуктивних завад, що емітуються в мережу живлення різними типами стабілізаторів.
Дослідження проводились методом моделювання за допомогою пакету програм Matlab Simulink. Було створено, у відповідності з структурною
схемою рис. 1, моделі імпульсних джерел живлення з фільтром та без фільтра завад на основі кожного типу стабілізатора. В якості індуктивного
фільтра використано здвоєний дросель. Оцінка рівня завад проводилась за
загальноприйнятою методикою шляхом вимірювання коефіцієнта гармонік
напруги мережі Uм (рис. 1).
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Рисунок 1. Структурна схема імпульсного джерела живлення з фільтром завад,
підключеного до мережі з паразитними параметрами

Результати моделювання показали, що за наявності фільтра завад коефіцієнт гармонік напруги мережі незначно залежить від параметрів мережі.
Так при зміні індуктивності мережі в межах Lп = 0..25 мкГн, а опору
Rп = 0,5..1,5 Ом для понижувального стабілізатора Кг = 0,1..0,31 %; для підвищувального Кг = 1,11..3,22 %; для інвертуючого Кг = 0,3..0,93 %.
За відсутності фільтра при зміні опору мережі Rп = 0,5..1,5 Ом коефіцієнт гармонік змінюється не так відчутно, як при зміні індуктивності мережі. Залежність коефіцієнта гармонік від індуктивності мережі наведені
на рис. 2.
З рис. 2 видно,
що найнижчий коефіцієнт гармонік,
незалежний від індуктивності мережі,
отримано при використанні понижувального типу стабілізатора.
Результати
моделювання залежності
коефіцієнта гармонік від індуктивності
розсіювання
здвоєного дроселя
Рисунок 2. Залежність коефіцієнта гармонік напруги мережі
наведені на рис. 3.
від паразитної індуктивності мережі для трьох типів
Індуктивність
перетворювачів, за відсутності фільтра завад.
розсіювання є паразитним параметром здвоєного дроселя і визначається його конструкцією. З
рис. 3 можна зробити висновок, що джерело живлення зі стабілізатором
понижувального типу володіє найменшим рівнем завадоемісії.
Проведені дослідження показали, що використання індуктивного
фільтру завад є обов‘язковим в імпульсних джерелах жимвлення, інакше
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неможливо забезпечити вимоги електромагнітної сумісності за рівнем
кондуктивних завад. Наявність фільтра зменшує вплив параметрів мережі
на рівень кондуктивних завад. При конструюванні фільтрів необхідно
мінімізувати
індуктивність розсіювання, наприклад шляхом використання тороїдального осердя.
В загальному випадку коефіцієнт гармонік лінійно
залежить від паразитних
параметрів мережі.
З точки зору рівня
емісії кондуктивних завад
в мережу можна рекомендувати стабілізатори понижувального типу.
В подальшому варто
Рисунок 3. Залежність коефіцієнта гармонік
дослідити вплив інших
напруги мережі від індуктивності розсіювання
індуктивного фільтра.
параметрів фільтрів на рівень кондуктивних завад.
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Анотація
В роботі досліджено вплив паразитних параметрів мережі живлення та індуктивності розсіювання індуктивного фільтра на рівень кондуктивних завад, що емітуються в
мережу живлення різними типами імпульсних стабілізаторів.
Ключові слова: імпульсний стабілізатор, кондуктивні завади.
Аннотация
В работе исследовано влияние паразитных параметров сети питания и индуктивности рассеяния индуктивного фильтра на уровень кондуктивных помех, эмитируемых
в сеть питания различными типами импульсных стабилизаторов.
Ключевые слова: импульсный стабилизатор, кондуктивные помехи..
Abstract
The influence of parasitic parameters of the power supply inductance and inductive filter
dispersion on conductive noise level of pulse stabilizer was explored.
Keywords: pulse stabilizer, conductive noise.
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ІНТЕРФЕЙСИ КОМУТАЦІЇ КОМПЮТЕРА ТА ЕЛЕКТРОННИХ
ПРИСТРОЇВ
Тимощук В. Ф., магістрант; Дем’яненко П. О., доц., к.т.н;
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
USB інтерфейс настільки швидко став загальноприйнятим стандартом,
що незабаром буде досить складно знайти комп'ютер з COM і особливо
LPT портами. Однак на відміну від комп'ютерної і побутової техніки, яка
швидко морально старіє і, відповідно, часто замінюється, промислові та
медичні системи розраховані на тривалий термін експлуатації. Таким чином, виникла необхідність поєднання сучасних керуючих комп'ютерів і різного спеціалізованого обладнання. Для вирішення цієї проблеми існують
пристрої-перехідники, що з однієї сторонии підключаються до USB-порту,
а з іншого мають сумісний з RS-232 і IEEE 1284 інтерфейс. При підключенні такого девайсу до комп'ютера він визначається як зовнішній, віртуальний COM або LPT порт [1].
Розробкою та вдосконаленням схожого пристрою та написанням програмного забезпечення до нього займаються автори статті. Даний пристрій
в подальшому буде використовуватися для підключення системи експерс
діагностики крові до персонального комп‘ютеру та дасть змогу автоматизувати процес діагностики. З його допомогою можна отримати віртуальний COM порт і працювати з ним як зі справжнім RS232 портом. До переваг слід віднести наявність виводу DTR та RTS пінів, що дозволяють при
потребі перепрошивати ARM мікроконтроллер, низька вартість, наявність
USB типу B, що дозволяє підвищити термін експлуатації. На вході мікросхема має USB порт, на виході UART інтерфейс. USB перехідник підключаємо до комп'ютеру і операційна система Windows знаходить новий пристрій та визначає його як COM-порт. З цим COM-портом можна працювати
за допомогою функцій WinApi. Наприклад таких як WriteFile і ReadFile.
Windows API (інтерфейс прикладного програмування) — загальна назва цілого набору базових функцій інтерфейсів програмування додатків
операційних систем сімейств Windows, і Windows NT корпорації «Майкрософт». Розробники Windows, надали нам величезну кількість функцій, які
доступні незалежно від того, яка мова програмування використовується, як
середовище розробки. Для роботи з COM-портом не обов'язково використовувати WinApi, можна знайти спеціальні компоненти, призначені для
цього, але, на погляд авторів статті, краще використовувати функціонал,
який надається операційною системою, оскільки це дає повний контроль
над портом і більш чітке розуміння того, що насправді відбувається в системі.
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Windows працює з портами так само, як і з файлами — використовує
для цього ті ж функції. Для того, щоб отримати доступ до порту потрібно
його «відкрити2. Це робиться за допомогою функції CreateFile. Вона дозволяє отримати описувач порту для використання у всіх інших функціях
(зазвичай — перший параметр). За допомогою описувача надалі будуть
проводитися всі звернення до порту. Після закінчення роботи з портом потрібно скористатися функцією CloseHandle для закриття порту.
Будь-який обмін двійковою інформацією включає певну синхронізацію в цій інформації, тобто будь-який пристрій передає дані пакетами з
полями — преамбула, інформація, закінчення пакету. Важливо у функції
потоку здійснювати синхронізацію, перевірку на коректність отриманих
даних, після чого генерувати вказівник на інформацію, його заповнення і
передачу повідомлення.
Література
1. Агуров П. В. Интерфейсы USB. Практика использования и программироавния /
П. В. Агуров — СПб.:БХВ-Петербург, 2004. — 576с.
2. Гук М. Ю. Аппаратные интерфейсы ПК / М. Ю. Гук — СПб. : Питер, 2002. —
528с.
Анотація
Представлений пристрій забезпечує надійний процес передачі та отримання даних
між комп'ютером та підключеним до нього через USB інтерфейс приладом. Перехідник
досить «гнучкий» для перепрограмування для використання з іншими приладами крім
Vikim’03, що робить його універсальним. З його допомогою система експресдіагностики крові Vikim’03 отримує всі необхідні функції для створення процесу «спілкування» з ПК за допомогою USB шини та спеціального програмного забезпечення, розробкою якої займаються автори.
Ключові слова: RS232, USB-UART, функції Windows API.
Аннотация
Представленное устройство обеспечивает надежный процесс передачи и получения данных между компьютером и подключенным к нему через USB интерфейс прибором. Переходник достаточно «гибкий» для перепрограммирования для использования с
другими приборами кроме Vikim’03, что делает его универсальным. С его помощью система экспресс-диагностики крови Vikim’03 получает все необходимые функции для
создания процесса «общения» с ПК с помощью USB шины и специального программного обеспечения, разработкой которого занимаются авторы.
Ключевые слова: RS232, USB-UART, функции Windows API.
Abstract
Presented device provides reliable process of transmitting and receiving data between a
PC and connected to it via the USB interface device. Adapter if ―flexible‖ for reprogramming
for use with other devices in addition to Vikim‘03 - it‘s universal. System of Expressdiagnostics of blood Vikim‘03 receives all the necessary functions to create the process of
communicating with a PC via the USB bus and special software developed by the authors.
Keywords: RS232, USB-UART, Windows API functions.
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ВТРАТ В
ОПТИЧНИХ ПЕРЕМИКАЧАХ НА ОСНОВІ МОEМSКОМПОНЕНТІВ
Филипенко О. І. , д.т.н., проф. Чала О. О., аспірантка
Харківський національний університет радіоелектроніки,
Харків, Україна
В комунікаційних мережах та радіоелектронній техніці оптичні перемикачі є одними з ключових пристроїв, оскільки вони відіграють особливу
роль у контролі, моніторингу, захисті, управлінні та інших функціях.
Використання MEMS оптичних перемикачів є альтернативним підходом до мініатюризації і поліпшення характеристик апаратури зв'язку, що
обумовлює актуальність дослідження можливостей їх застосування і поліпшення існуючих характеристик.
Об'єктом теоретичного дослідження виступають MEMS оптичні перемикачі, як компоненти волоконно-оптичних систем.
Метою теоретично-експериментального обґрунтування принципів побудови MEMS оптичних перемикачів, є дослідження факторів, що зумовлюють внесені втрати, пов‘язанні з конструктивно-технологічними характеристиками самих оптичних перемикачів.
Основними факторами втрат оптичної потужності в системі є: розсіювання потужності випромінювання, шорсткість поверхні дзеркала, властивості матеріалів, що застосовуються для покриття поверхонь дзеркала.
Для детального аналізу та вирішення проблем, пов‘язаних з оптичними втратами, необхідно вирішити наступні завдання:
— дослідити втрати, що вносяться мікродзеркалами, та шляхи їх скорочення;
— дослідити поляризаційно-залежні втрати в MEMS оптичних перемикачах;
— внести практичні рекомендації, щодо застосування металевих покриттів для мікродзеркал;
— дослідити поглинаючий скін-шар матеріалів оптичних дзеркал;
— розробити нові компоненти і сплави металів для поліпшення відбивної здатності оптичних перемикачів.
Втрати, що вносяться, розраховують за формулами [1] гаусcовської
апроксимуючої аналітичної моделі на місці з‘єднання волокон з урахуванням втрат із-за неузгодженості та різни ці між радіусами двох волокон:
 D

L  10 log 4 exp A  C / B dB ,
(1)
 B

де:
A  k  wT 2 / 2. k  2n0 /  ,
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C  D  1  F 2  2DFG  sin   D G 2  D  1  sin 2  ,

D  wR / wT 2 ,
x
,
F  2
k  wT2
z
,
G  2
k  wT2
де: i — кут падіння;  — довжина хвилі, Δx i — поперечний зсув, Δz —
повздовжній зсув; wТ та wR представляють радіуси Гассовського поля волокон, що передають та сприймають сигнал відповідно.
Розсіювання дзеркала повязанно з його шорскістю, наявністю забруднень, неоднорідністю фізико-хімічних властивостей.
Найбільш критичним є вплив шорсткості поверхні, оскільки інші фактори усуваються очищенням і відповідною проектною проробкою перемикача.
Величина розсіювання залежить в даному випадку тільки від шорсткості поверхні та описується виразом [2]:
  4 cos   2 
i
  1  exp  
  ,
(2)





де:  — коефіцієнт втрат на розсіювання;  — середньоквадратична шорсткість дзеркальної поверхні; i — кут падіння;  — довжина хвилі.
Відбиваюча спроможність дзеркала є ще одним важливим фактором,
який безпосередньо впливає на втрати в MEMS оптичних перемикачах.
Якщо дзеркало з монокристалічного кремнію SS, відбиття визначається
формулою Френеля як [3]:
2

 n  n0 
 ,
(3)
R   Si
n

n
0
 Si
де: nSi и n0 — показники переломлення монокристалічного кремнію SCS і
повітря, дорівнюють 3,5 та 1,0 відповідно.
Досить ефективним методом підвищення відбиваючої спроможності
дзеркала є використання різних видів багатошарових діелектричних плівок
з високим та низьким показниками відбиття в якості покриття для дзеркальної поверхні. Слід зауважити, що використання діелектричних матеріалів не завжди є сумісним для створення деяких видів багатошарових діелектричних плівок. Таким чином, металеві покриття, як правило, використовуються для отримання бажаної високої відбиваючої здатності, яка також
безпосередньо залежить від типу матеріалу та його товщини.
При проведеному теоретичному дослідженні відбиваючої здатності
мікродзеркал від товщини металевого покриття, було вcтановлено, що дзе-
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ркала з алюмінієвим покриттям мають максимальну можливу вiдбиваючу
здатність 97%, при товщині плівок більш ніж 40 нм. Золото також забезпечує відбиваючу спроможність 97,5%, при товщині плівок більш ніж 60 нм.
Література
1 Nemoto, S. Analysis of splice loss in single-mode fibers using a Gaussian field approximation [Text] / S. Nemoto, T. Markimoto // Opt. Quantum Electron. — 1979, NO11. —
447 р.
2 Ланцов В. Н. Состояние в области проектирования микроэлектромеханических
систем [Текст] / В. Н. Ланцов, О. В. Рудаков, С. В. Маскеев // Владимир. — 1999. —
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3 Gregory, V. A Zipper-Action Differential Micro-Mechanical Tunable Capacitor [Text]
/ V. Gregory, A. Dec, K. Suyama // MEMS Conference. — 2001, Berkeley, USA. — P. 24—
26.
Анотація
Розглянуто та проаналізовано фактори оптичних втрат в перемикачах на основі
МЕОМS-компонентів, що пов‘язанні з конструктивно-технологічними характеристиками самих оптичних перемикачів, а саме: шорсткістю поверхні дзеркала, властивостями
матеріалів, що застосовуються для покриття поверхонь дзеркал.
Ключові слова: оптичні втрати, компонент, шорсткість.
Аннотация
Рассмотрены и проанализированы факторы оптических потерь в переключателях
на основе МЕОМS-компонентов, связанных с конструктивно-технологическими характеристиками самих оптических переключателей, а именно: шероховатостью поверхности зеркала, свойствами материалов, применяемых для покрытия поверхностей зеркал.
Ключевые слова: оптические потери, компонент, шероховатость.
Abstract
Reviewed and analyzed the factors of optical losses in switches on the basis of
МЕОМS-components associated with processing characteristics themselves optical switches,
namely the influence of the roughness of surface properties of materials used for coating of
mirrors.
Keywords: optical loss component, roughness.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОФІЛЮ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ
ОПТИЧНИХ ВОЛОКОН ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНИХ МЕРЕЖ
ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Розробка ефективної технологій високошвидкісних мереж зв‘язку із
підвищеною інформаційно-пропускною здатністю ставить досить жорсткі
вимоги до параметрів оптичних волокон (ОВ). Однією з таких вимог є
зниження величини дисперсії, щоб запобігти розширенню імпульсів. В той
же час залежність дисперсії від довжини хвилі повинна бути досить плавною і не досягати нуля в широкому діапазоні довжин хвиль, щоб запобігти
шкідливому впливу нелінійних ефектів, зокрема, явищу чотирьоххвилевого змішування. Застосування методики [1,2] дозволяє уникнути дорогих
технологічних пошуків і одержати розрахункові формули та рекомендації
для профілю показника заломлення (ППЗ) ОВ із необхідними для практичних застосувань характеристиками. Тому задача створення волокон із оптимальними характеристикам із використанням складних ППЗ є актуальною та важливою для практичних застосувань.
В даному повідомленні використано методику [1,2] для одержання інтегральної залежності, що пов‘язує розподіл поля хвилі, яка поширюється,
із значеннями її фазової та групової швидкості,, що задаються на фіксованій частоті [2]:
vgr v ph  c

2



 R

0

2



( R)dR /  R 2 ( R)n 2dR ,

(1)

0

де: Ф(R) — функція поля хвилі, що поширюється; n(R) — функція ППЗ;
с — швидкість світла; vgr та vph — відповідно значення групової та фазової
швидкості хвилі. В результаті проведених розрахунків одержано ППЗ для
ОВ із зміщеною ненульовою дисперсією в Е, S, С, L діапазонах довжин
хвиль, який наведено на рисунку 1. Пунктирною лінією показана величина
ППЗ в оболонці.
На рисунку 2 для ОВ з ППЗ типу 1 наведено залежність питомої хроматичної дисперсії М та її складових: матеріальної MM, хвилеводної MW та
профільної Mp.
Кружком відмічена границя діапазону одномодового режиму. Одержані ППЗ відповідають ОВ з від‘ємною дисперсією в діапазоні довжин
хвиль 1,25 — 1,65 мкм.
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Рисунок 1. ППЗ в поперечному перерізі
двох моделей волокна із зміщеною ненульовою дисперсією в E, S, C, L діапазонах довжин хвиль

Рисисунок 2. Залежність питомої хроматичної дисперсії від довжини хвилі
для ОВ 1

Залежність від довжини хвилі (рис. 2) має слабкий нахил в досить широкому діапазоні довжин хвиль. Такі ОВ можна використовувати у високошвидкісних системах передачі інформації та в компенсаторах дисперсії.
Залежність питомої хроматичної дисперсії та її складових для волокна із
ППЗ , що відповідає ОВ 2, представлена на рис.3. Одержаний ППЗ належить ОВ із згладженою дисперсією в діапазоні довжин хвиль 1,3–1,62 мкм.
Дисперсійна крива основної
моди одержаного ОВ 1 забезпечує придушення нелінійного
ефекту чотири хвильового змішування в області робочих довжин хвиль, які відповідають S, C
діапазонам, які використовують в
сучасних швидкісних мережах
зв‘язку, що призводить до зменшення вартості таких мереж.
Слід відмітити, що такі ОВ мають дисперсійні параметри та
Рисунок 3. Залежність питомої хроматичної ефективну площу до 75 мкм2, що
дисперсії від довжини хвилі для ОВ 2
відповідає параметрам ОВ ведучих виробників. Застосування таких ОВ призведе до збільшення пропускної здатності систем передавання інформації і дозволить оптимізувати витрати на компенсацію як самої дисперсії, так і її негладкості що дозволяє
застосовувати їх в мережах з інтенсивним спектральним ущільненням та
великим числом каналів.
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Анотація
Одержані профілі показників заломлення оптичного волокна зі зміщеною ненульовою дисперсією в E, S, C, L діапазонах довжин хвиль, а також, волокон з від‘ємною
дисперсією в діапазоні довжин хвиль 1,25 — 1,65 мкм. Мінімальне значення дисперсії
дозволяє зменшити розширення оптичних імпульсів і виявляється достатнім для значного зменшення впливу нелінійного ефекту чотирихвильового змішання, що дозволяє
зменшити втрати інформації. Це дає можливість підвищити пропускну здатність систем
передачі і дозволяє мінімізувати витрати на компенсацію як самої дисперсії, так і її негладкості. Такі оптичні волокна можуть застосовуватись в мережах з інтенсивним спектральним ущільненням та великим числом каналів (DWDM), які працюють в діапазонах
1310 нм, 1420 нм, 1665 нм.
Ключові слова: оптичне волокно, нелінійні ефекти, дисперсія оптичного волокна,
спектральне ущільнення.
Аннотация
Получены профили показателя преломления оптического волокна со смещенной
ненулевой дисперсией в E, S, C, L діапазонах длин волн, а также, волокон с отрицательной дисперсией в диапазоне длин волн 1,25 — 1,65 мкм. Минимальное значение
дисперсии позволяет уменьшить уширение оптических импульсов и оказывается достаточным для подавления нелинейного эффекта четырехволнового смешивания, что позволяет снизить потери информации. Это дает возможность повысить пропускную способность системы передачи и позволяет минимизировать затраты на компенсацию как
самой дисперсии так и ее негладкости. Такие волокна могут применяться в сетях с интенсивным спектральным уплотнением и большим числом каналов (DWDM), работающих в диапазонах 1310 нм, 1420 нм, 1665 нм.
Ключевые слова: оптическое волокно, нелинейные эффекты, дисперсия оптического волокна, спектральное уплотнение.
Abstract
Refractive index profiles of optical fibers with shifted nonzero dispersion at E, S, C, L
wavelength diapasons and for fibers with negative dispersion value at 1,25 — 1,65 mkm
wavelength diapason have been determined. Such minimization of dispersion makes it possible to reduce optical impulses broadening and provide to nonlinear fourwave mixing suppression as to decrease information losses. It make possible to increase transmission system capacity and to minimize effort for dispersion compensation and for compensation of dispersion
curve roughness also. Such optical fibers can be used in networks with intensive wavelength
division multiplexing and a lot of channels (DWDM). That works in 1310 nм, 1420 nм, 1665
nм diapasons.
Keywords: optical fiber, nonlinear effects, dispersion of optical fiber, wavelength division multiplexing.
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МАТЕМАТИЧА МОДЕЛЬ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО
ПЕРЕТВОРЮВАЧА НАПРУГИ ДЛЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ
ЗАСОБІВ
Смолянінов В. Г., к.т.н., доцент1; Сухопара О. М., к.т.н., зав. сектором2
1
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна,
2
НВП ТОВ «МТІ», Київ, Україна
Ефективність функціонування радіоелектронних засобів (РЕЗ) в значній мірі залежить від ефективного перетворенні, передачі та розподілення
електроенергії, яке забезпечують перетворювачі напруги, що входять до
складу тракту електроживлення РЕЗ.
Задача дослідження полягає в розробці базової структури напівпровідникового перетворювача напруги (НПН), визначення його місця в тракті
перетворення енергії, знаходження зручної форми представлення еквівалентної схеми заміщення при побудова математичної моделі НПН (ММ
НПН) та визначення вторинних параметрів , коефіцієнтів передачі струму
та напруги.
Для побудови ММ НПН треба визначити базову структуру та еквівалентні схеми її заміщення. Базова структура повинна містити в собі керуючий елемент та коло зворотнього зв'язку з датчиком струму в колі навантаження, джерело опорного струму, компаратор для порівняння поточного
значення струму з опорним, а також комутуючий елемент для керування
струмом навантаження.
Таким чином, базова структура НПН, контролююча струм в РЕЗ буде
містити: ключовий елемент (КЕ), для підвищення ККД перетворювача, виконаний по схемі Дарлінгтона з потужним транзистором VT1, для комутації великих струмів навантаження; датчика струму (Rдт); амплітудного детектора (АД), виконуючого функцію опорного джерела; компаратора (АК),
для порівняння поточного з Rдт та опорного значень струму навантаження.
Вихід компаратора з'єднується з керуючим електродом КЕ.
Зобразимо НПН, як чотирьохполюсник та розмістимо його між джерелом живлення та навантаженням. Зручність зображення НПН у вигляді чотирьохполюсника, дозволяє використати теорію схем та застосувати теорію n-полюсників [1], що дає можливість обчислити внутрішні параметри
електронних ланцюгів будь-якого ступеня складності, а також розв'язати
складний n-полюсник, як з'єднання більш простих n-полюсників.
З теорії кіл [1], співвідношення між струмом та напругою на вході та
виході чотирьохполюсника можливо визначити у відомих шести формулах
[А], [В], [Н], [G], [Y], [Z]. Найбільш доцільна для нашого розгляду форма
[А], яка використовується у випадку передачі електричної енергії від вхідних затискувачів до вихідних, коефіцієнти якої А11, А12, А21, А22 можливо
знайти використати визначник та алгебраїчні доповнення матриці схеми.
Щоб отримати матрицю схеми із базової структури НПН, використаємо
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метод еквівалентних схем [2], який дозволяє звести будь-яку електронну
схему до схеми з двополюсними пасивними елементами та залежними
джерелами струму або напруги.
На низьких частотах еквівалентну схему біполярного транзистора можна подати Т-схемою заміщення, із залежним джерелом струму або напруги [2], а операційний підсилювач (ОП), керуючий елемент базової структури, зобразимо як залежне джерело струму, що керується напругою
(ЗДСКН) [3], для якого струм навантаження не залежить від вихідної напруги і керується тільки вхідною напругою. З урахуванням вище наведеного, зробимо перетворення базової структури НПН та отримаємо еквівалентні схеми, які використаємо в математичній моделі для аналізу енергетичних характеристик НПН при різних режимах роботи транзисторів комутуючого елемента.
Для того, щоб отримати еквівалентні схеми НПН (ЕС НПН), зробимо
заміну активних елементів базової структури та запишемо для ЕС НПН
матрицю провідності за допомогою узагальненого методу вузлових напруг
[1,2] виконавши наступні операції: один з вузлів обираємо в якості базового, а інші нумеруємо; запишемо матрицю провідності без урахування багатополюсних елементів (транзисторів та операційних підсилювачів); запишемо в матрицю провідності багатополюсні елементи та відповідні елементи матриць багатополюсників, з урахування положення, які вони займають у еквівалентній схемі; визначимо вхідні та вихідні полюса схеми та
запишемо рівняння для відшукуємої функції.
Після знаходження коефіцієнтів чотирьохполюсника А11, А12, А21, А22
ММ НПН, можливо визначити параметри вхідного джерела живлення РЕЗ
Δ аа,вв
Δ аа
U2 +
I2
Δ ав
Δ ав
Δ
Δ
I 1 =  21  U 2 +  22  I 2 =
U 2 + вв I 2
Δ ав
Δ ав

U 1 = 11  U 2 + 12  I 2 =

(1)
(2)

де U1, I1 — напруга та струм вхідного джерела живлення; U2, I2 — напруга
та струм на навантаженні РЕЗ; а — індекс вхідного вузла; в — індекс
вихідного вузла.
Вирази (1) та (2), дозволяють визначити енергетичні характеристики
джерела живлення, які забеспечать необхідні електричні параметри на навантаженні РЕЗ.
Аналіз енергетичних характеристик тракту перетворення енергії за
допомогою ММ НПН, зручно виконати через зміну вторинних параметрів
еквівалентної схеми прив'язаної до чотирьохполюсника, крізь визначник та
алгебраїчні доповнення матриці провідності. Так як матриця провідності
квадратична n-го порядку то найбільш доцільно знаходити її визначник та
алгебраїчні доповнення числовими методами з використанням ЕОМ.
В якості вторинних параметрів НПН будемо розглядати коефіцієнти
передачі напруги (Ku) та струму (Ki) [2], які визначимо за допомогою
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u =

Δ ав Zн
U2
Zн
=
=
U 1 12 + 11Zн Δ аа,вв + Δ аа Zн

(3)

Δ ав
I2
1
=
=
I1  22 +  21Zн Δ вв + ΔZн

(4)

i =

де Zн — повний опір кола навантаження.
Для базової структури НПН, після аналізу її роботи, та розгляду математичної моделі, Ki=1, у всіх режимах роботи транзисторів КЕ, так як весь
струм передається від джерела живлення до навантаження. За цієї умови у
виразі (4) відбувається вибір параметрів операційного підсилювача, який
задовольняє цим параметрам. При цьому, по заданому струму в навантаженні та величині навантаження, обираємо транзистори КЕ, параметри
яких у виразі (3), використаємо для розрахунку Ku. За умови передачі
усього вхідного струму на вихід чотирьохполюсника, основним параметром визначаючим енергетичні характеристики НПН, як джерела живлення
РЕЗ, стає коефіцієнт передачі напруги Ku. За допомогою отриманого виразу (3) проводимо математичні розрахунки які відображають зміну величини живлючої напруги РЕЗ в функції Ku, (U1=U2/Ku).
Таким чином, ММ НПН в тракті перетворення енергії потребує розробки базової структура НПН, яка враховує схемотехнічні параметри та режими роботи керуючих елементів перетворювача напруги, розробки еквівалентних схем для різних режимів роботи транзисторів КЕ НПН і визначення для них матриці провідності, що дозволяє застосувати в тракті перетворення енергії, чотирьохполюсник в формі [А], коефіцієнти якого використовуються для знаходження електричних параметрів джерела живлення
та навантаження РЕЗ.
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Анотація
В роботі показана можливість побудови напівпровідникового перетворювача напруги для визначення енергетичних характеристик і електричних параметрів джерела
живлення радіоелектронних засобів.
Ключові слова:математична модель, базова структура, еквівалентна схема.
Аннотация
В работе показан процесс построения математической модели полупроводникового преобразователя напряжения для определения энергетических характеристик и електрических параметров источника питания радиоэлектронных схем.
Ключевые слова:математическая модель, базовая структура, эквивалентная схема
Abstract
The mathematic model of the semiconductor converter voltage for radioelectronic
means. This paper is dedicated to providing the construct process of the mathematic model of
the converter voltage for the connection source energy with execution devices.
Key words: mathematic model, fundamental structure, the equivalent scheme.
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Теорія та практика радіовимірювань
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗОВИХ СТАНІВ
КВАДРАТУРНИХ ФАЗОВИХ МОДУЛЯЦІЙ В УМОВАХ
ГАУСОВОГО КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ
Бєлов В. С., аспірант; Бєлов А. С., здобувач
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Особливістю представлення квадратурних модуляцій з фазовою маніпуляцією є те, що при зміні кількості фазових станів в ФМн відбувається
зміна відстані між результуючими точками на фазовому сузір‘ї. Це змінює
ймовірність виникнення помилки під час визначення фазового стану в певний момент часу, а також може призвести до зміни кількості бітових помилок в каналі радіозв‘язку [1, 3].
При ФМн кодується різниця фаз двома сусідніми радіоімпульсами.
При багаторівневої маніпуляції початкова послідовність двійкових імпульсів перетвориться в сукупність двох (при М=4) або трьох (при М=8) послідовностей двійкових елементів тривалістю відповідно 2Т або 3Т [2, 4].
Сигнал на виході перетворювача у відносний код можна представити
у вигляді [5]:

в

К

Z (t  кT )

;

К

1, t  [0, T ]
Z (t )  
0, t  [0, T ] ,

де, вк — елемент оптимального коду (вк=0,1; к=0,1,2…)
Сигнал на виході фазового модулятора буде:
S (t )  A cos[2f 0t    вR [t  кT ]  0 ]  A в'к Z (t  кT ) cos(2f 0  0 )
де,

0

,

— початкова фаза;
А — амплітуда сигналу;
1, в  1
вк,   к
 1, вк  0 ; к=0,1,2.

Сигнал на виході фазового модулятора з ФМн-4 буде описуватись
наступним виразом:
S (t ) 

A

с
2
К

К

Z (t  кТ ) cos(2f 0t   0 ) 

A
2

d

К

Z (t  кТ ) sin(2f 0t   0 )

К

,

де cК =  1; d К =  1; к=0,1,2.
Для отримання значення ймовірності символьної помилки для більш
складної модуляції, наприклад ФМн-16, необхідно взяти до уваги зміщення сигнальних точок на фазовому сузір‘ї у бік зменшення відносної відстані між ними [6]. Символ на дійсній осі S0  ES , тоді прийнятий символ в
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умовах впливу адитивного Гаусового шуму буде y  ES  n . Якщо адитивний шум n має функцію Гаусового розподілу ймовірностей
p ( x) 

( x   )2

1

e

2 2

2 

N0
2 ,

, де   0 ,
тоді умовна функція розподілу ймовірності для прийнятого символу y та
переданого символу S 0 буде:
2

2

p( y S0 ) 



1

N 0

e

( x  Es ) 2
N0

.
При за наявності шуму в каналі зв‘язку сигнальна точка фазового сузір‘я на приймальній стороні може змінювати своє положення відносно
вихідного, утворюючи певну фазову «пляму» у сузір‘ї. При цьому для деяких меж, в яких може знаходитись така «пляма» демодуляція буде вірною.
Для визначення частоти символьних помилок необхідно визначити ймовірність находження сигнальної точки в межах сектору від   / M
до   / M , враховуючи, що ES / N 0
перевищує значення шуму, а значення М високе, тоді відстань від сигнальної точки фазового сузір‘я до
границі межі вірного детектування
даної точки буде складати:
 
LФМн16  ES sin 
 M .

Рисунок 1. Відстань між точками фазового сузір‘ями для однієї чверті сигналу
типу ФМн-16

Таким чином символ S 0 буде
детектовано невірно при перевищенні уявного значення y на значення
 
ES sin   .
M 

Отже, отримане відносне значення відстані між сигнальними точками для модуляції з ФМн-16 показує, що завадостійкість системи буде зменшуватись при збільшенні значення М. Основною причиною цього є зменшення відстані L між сигнальними точками. Отже один із можливих варіантів рішення проблеми підвищення точності визначення фазових станів в
модуляціях даного типу є зменшення кількості станів на чверть фазового
сузір‘я.
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Анотація
Розглянуто метод визначення стану фазового сузір‘я для модуляцій з відносним
фазовим представлення інформації. Для визначених математичних моделей модуляцій з
відносною фазовою маніпуляцією наведено векторну модель формування та побудоване сигнальне сузір‘я для ідеального випадку складної модуляції. Проведено оцінку відстані між сусідніми точками сигнального сузір‘я та ймовірностей символьних помилок.
Ключові слова: фазова маніпуляція, сигнальне сузір‘я, модуляція.
Аннотация
Рассмотрен метод определения состояния фазового созвездия для модуляций с относительным фазовым представленем информации. Для определенных математических
моделей модуляций с относительной фазовой манипуляцией рассмотрена векторная
модель формирования и построено сигнальное созвездие для идеального случая сложной модуляции. Проведена оценка расстояния между соседними точками сигнального
созвездия и вероятностей символьных ошибок.
Ключевые слова: фазовая манипуляция, сигнальное созвездие, модуляция.
Abstract
Examined method of the phase states determination in the constellation for the
modulation with relative-phase presentation of information. Defined mathematical models for
relative-phase shift keying modulations. Described vector model of formation of different
types of modulations and built signal constellation for an ideal case of complex modulation.
Provided estimation of distance between nearest points of the signal constellations. Built
dependency diagrams for different phase values and analyzed distances between signal points
for different phase states.
Keywords: phase shift keying, signal constellation, modulation.
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ЄМНІСНИЙ АВТОГЕНЕРАТОРНИЙ СЕНСОР НА С-НЕГАТРОНІ
Філинюк М. А., д.т.н., професор; Ліщинська Л. Б., к.т.н., доцент;
Бондарюк Д. В., аспірант
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Для підвищення якості сенсорів слід використовувати нові фізичні
явища та принципи реалізації. Використання негатронів (приладів, що в
певному режимі роботи мають від‘ємне значення свого основного диференціального параметра) у багатьох випадках дозволяє поліпшити технікоекономічні показники електронних
пристроїв. Підвищити чутливість сенCx
R
сорів і, відповідно, точність вимірювання неелектричних фізичних величин
а)
можна використовуючи негатрони.
C(-)
Частота вихідного сигналу такого
вибіркового кола (рис. 1, а) буде виR
Cx
значатися в цьому випадку виразом
f0  1  2 RCx  , де C x — ємності
б)
ємнісного первинного вимірювального
Рисунок 1. Вибіркове RC-коло
перетворювача.
Звідки
абсолютна
ємнісного сенсора (а), з паралельним
включенням С-негатрону



S 0 , Cx  і відносна SC 0 чутливості чаx
стоти вихідного сигналу до зміни ємності C x будуть відповідно визначатися виразами:
1
f0
, SCx
 1 .
S  f0 , Cx   
(1)
2
2    Сх  R
Ввівши у RC-коло паралельно С-негатрон, отримаємо частотний ємнісний сенсор на С-негатроні (рис. 1, б) [1], в якому наявність негативної ємності призводить до збільшення чутливості.
При паралельному включенні від‘ємної (рис. 2, б) [2] ємності в коло
частота вихідного сигналу в цьому випадку буде визначатися виразом,
f0 ''  1 / ( 2 R  С 2 ) звідки C 2  Cx  С

( )

. Значення абсолютної та від-

носної чутливості:
S  f0 '', Cx   

1

f 0 ''
, SCx


Cx

(2)
2(C  Cx )  R
C  Cx
Виходячи з виразів (2) і (1), коефіцієнти зміни чутливостей складають:
f 0 ''
S  f0 '', Cx 
SCx
1
C
.
2 
 ( ) 2 ,  2  f  ( ) x
(3)
S  f0 , Cx  C
C  Cx
SCx0
( )

2

( )
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При паралельному включенні від‘ємної ємності C ( ) , частота генерації
( )

буде визначатися виразом f0  1  2 RCx  , де C  Cx  С
— сумарна
ємність кола, де C x — ємність первинного ємнісного вимірювального пе-

ретворювача C2. С ( ) — від‘ємна ємність, в якості якої використана схемотехнічна реалізація, що включає операційний підсилювач DA1, ємність C1,
резистори R1 та R2. За рахунок від‘ємної ємності в схемі виникає автогенерація.
Схема С-негатрона виC1
100 пФ
конана
на
конверторі
С(-)
від‘ємного опору (рис. 2). РеLM318
зистори R1 , R 2 утворюють
DA1
коло негативного зворотного
X1
50...90пФ Cвх
зв‘язку, що визначає коефіціC2
R1  R 2
єнт підсилення K п 
R3
R1
R2
10 кОм
100 кОм
. Коефіцієнт конверсії визначається
виразом
R1  R 2
R2
. За
Kк  1  Kп  1 
10 кОм
R2
умови, що K п  1 , тобто якРисунок 2. Схема ємнісного автогенераторного
що R1  0 , коефіцієнт конверсенсора на С-негатроні
сії є від‘ємним K к  0 . Ємність C1 є навантаженням конвертора та утворює коло позитивного зворотного зв‘язку за напругою.
Проведемо моделювання схеми в програмному середовищі MicroCap
9.0 [2, 3]. Конденсатор С2 представляє собою одиничний сенсор первинного ємнісного вимірювального перетворювача, оскільки спроектований первинний сенсор дає 50пФ ємності, тому конденсатору С2 ми надаємо такого
ж значення.
З рисунку 3 видно, що на виході схеми відбувається генерація
частоти амплітудою 9В. Значення
частоти 41кГц. Далі змінимо значення ємності конденсатора С2 з
50 пФ до 90 пФ, тим самим зімітуємо дотик фаланги пальця до
одиничного сенсора. З рисунку 4
Рисунок 3. Часові діаграми сигналу на
виході ємнісного автогенераторного сенсора видно, що значення частоти в даному випадку буде дорівнювати
на С-негатроні при С2=50пФ
159 кГц.
+
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Рисунок 4. Часові діаграми сигналу на виході
ємнісного автогенераторного сенсора на
С-негатроні при С2=90пФ

Розроблена та досліджена
схема ємнісного автогенераторного сенсора на С-негатроні.
Показано,
що
наявність
від‘ємної ємності С-негатрона
призводить до підвищення чутливості сенсора в 2–5 разів, а наявність від‘ємного активного
опору С-негатрона забезпечує
автогенераторний режим, що
спрощує схемотехнічну реалізацію.
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Анотація
Розроблена та досліджена схема ємнісного авто генераторного сенсора на Снегатроні. Показано, що наявність від‘ємної ємності призводить до підвищення чутливості сенсора в 2–5 разів, а наявність від‘ємного активного опору С-негатрона забезпечує автогенераторний режим, що спрощує схемотехнічну реалізацію.
Ключові слова: негатрон, від‘ємна ємність, сенсор.
Аннотация
Разработана и исследована схема емкостного автогенераторного сенсора на Снегатроне. Показано, что отрицательная емкость приводит к повышению чувствительности сенсора в 2–5 раз, а отрицательное активное сопротивление С-негатрона обеспечивает автогенераторный режим, упрощает схемотехническую реализацию.
Ключевые слова: негатрон, отрицательная емкость, сенсор.
Abstract
The scheme of a capacitive generator sensor on C-negatron has been created and
investigated. It has been demonstrated that the availability of a negative capacity of Cnegatron leads to increase of a sensor sensitiveness by 2–5 times, and the availability of a
negative active resistance provides a regime of a generator, which simplifies circuit
implementation.
Keywords: negatron, negative capacitance, sensor.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВЕЩЕСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ
МЕТОДАМИ
Бухаров С. В.1, к.т.н., доцент; Овсяников Вл. В.2, аспирант
1
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,
Днепропетровск, Украина
2
Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный
университет», Днепропетровск, Украина
В ряде случаев в условиях производства, на шахтах, обогатительных
комбинатах, теплоэлектростанциях и других предприятиях необходимо
оперативно определять качество жидкого топлива, угля и других веществ.
В настоящее время на многих упомянутых предприятиях показатели качества угля, такие как удельная теплота сгорания (УТС), зольность, влажность, наличие серы и т.п. осуществляется обычными традиционными методами, регламентируемыми соответствующими ГОСТами и ДСТУ. Эти
методы обеспечивают приемлемую точность результатов, однако их применение требует значительных затрат рабочего времени. Известны и альтернативные решения, которые позволяют определять параметры качества
исследуемых веществ с применением электромагнитного (ЭМ) и радиационного облучения. На некоторых предприятиях Украины и России используют аппаратуру радиационного мониторинга зольности углей, которые в
режиме реального времени позволяют оценивать показатели качества угля,
однако, следует отметить, что применение радиационных источников в
производственных условиях создает дополнительную опасность для здоровья персонала.
Также качество топлива можно оценить исходя из его электромагнитных свойств. Значительный вклад в развитие подобных исследований
различных веществ внесли ученые А. А. Брандт, В. А. Викторов, Б. В.
Лункин, А. С. Совлуков, В. В. Никольский, Ш. Б. Надь (Венгрия), А. Ф.
Харвей (США).
В данной работе рассмотрены результаты оценки трех методов оперативного контроля качества угля, которые основаны на измерениях такого
ЭМ показателя угля, как комплексная диэлектрическая проницаемость
(КДП) в микроволновом диапазоне.
Первый известный одночастотный метод основан на косвенном определении КДП при измерении комплексного входного сопротивления на
входе измерительной ячейки (ИЯ) с образцом (рис. 1) [1]. Искомое значение КДП получают решением трансцендентного уравнения, в состав которого входят гиперболические периодические функции, относительно действительной и мнимой частей КДП. Периодичность функций приводит к
результату с множеством значений корней трансцендентного уравнения,
что делает решение неоднозначным.
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Второй метод [2] основан на
экспериментальном определении коэффициента стоячей волны (КСВН) в
частотном диапазоне с последующим
использованием этих данных для
определения КДП вещества.
Для ИЯ (рис. 1) в виде прямоРисунок 1. Схема металлической волугольного волновода с веществом 2,
новодной измерительной ячейки: 1 —
согласно зависимостям, полученным
воздух; 2 — исследуемое вещество
на основе метода многократных от(уголь); 3 — короткозамыкатель
ражений [3], получено следующее
выражение частотной зависимости комплексного коэффициента отражения
для моды волны H10 :
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коэффициент отражения от первой границы раздела;    ' i   '' — комплексная относительная диэлектрическая проницаемость вещества; a —
размер широкой стенки волновода; d — глубина заполнения ИЯ исследуемым веществом; c — скорость света, f — частота.
Для вычисления значения КДП вещества предложено использовать
метод двух частот. Результаты измерений значений КСВН K c1,изм и

K c2,изм на близких частотах f1 и f 2 подставляем в систему трансцендентных уравнений (2) и решаем их численным методом, относительно  ' и  '' :
K
1
K
1
R1,мод (', ", f1, d )  c1,изм ; R 2,мод (', ", f 2 , d )  c2,изм
.
(2)
K c1,изм  1
K c2,изм  1
Третий метод основан на определении значения КДП методами оптимизации с использованием массивов измеренных значений K ci,изм ( fi ) на
ряде частот fi . Предполагается, что на этих частотах значения  ' и  '' изменяются незначительно. В качестве целевой функции принимаем выражение:
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 K ci,изм ( fi )  K c,мод ( ',  ", fi , d )  / K ci,изм ,
(3)

N i 1
где N — количество точек отсчета частоты, Kc мод ( ', ", fi , d ) — значение

F ( ',  '') 

КСВН на частоте f i , рассчитанное при подстановке в выражение (1) значений  ' , " .
Функция (3) имеет минимум при искомых значениях ' , " . При этом
решение в определяемых диапазонах ' , " единственно. Начальное приближение ' можно определить по положению экстремумов частотной зависимости КСВН.
Отличие предложенных второго и третьего методов от первого заключается в повышении точности результатов вычислений КДП вещества за
счет увеличения количества измерений значений КСВН на множестве заданных частот определенного микроволнового диапазона. Результаты экспериментальных исследований доказывают, что использование предложенных многочастотных методов измерения КДП позволяет автоматизировать процесс оценки качества веществ, что необходимо для систем контроля и управления качеством топлива в режиме реального времени.
Литература
1. Брандт А. А. Исследование диэлектриков на СВЧ / А. А. Брандт — М. : Физматиздат, 1964. — 404 с.
2. Бухаров С. В. Диагностика параметров качества углей и жидких нефтепродуктов электромагнитными методами / С. В. Бухаров, Вл. В. Овсяников // Вісник НУТУ
«КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2011. — №45. — С. 120—129.
3. Бреховских Л. М. Волны в слоистых середах / Л. М. Бреховских — М. : Изд.
Наука, 1973. — 343 с.
Анотація
Розглянуто методи оцінювання якості речовин шляхом визначення їх комплексної
діелектричної проникності у НВЧ діапазоні. Зроблено висновок про те, що багаточастотні методи забезпечують більш високу достовірність результату.
Ключові слова: частотна залежність КСХН, комплексна діелектрична проникність, якість.
Аннотация
Рассмотрены методы оценки качества веществ путем определения их комплексной диэлектрической проницаемости в СВЧ диапазоне. Сделан вывод о том, что многочастотные методы обеспечивают более высокую достоверность результата.
Ключевые слова: КСВН, комплексная диэлектрическая проницаемость, качество.
Abstract
Methods of the quality estimation of materials, such as coals, by the complex permittivity definition in the microwave range are considered. Concluded that the multi frequency
methods provides higher reliability of the obtained results.
Keywords: frequency dependence VSWR, complex dielectric constant, quality.
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ АВИАЦИОННОГО
ПРИЕМОИНДИКАТОРА В РЕЖИМАХ НАБОРА ВЫСОТЫ,
СНИЖЕНИИ И ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛЁТЕ
Воловик А. А., магистрант
Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, Украина
Для оценки работы авиационного приемоиндикатора СН-4312-02 работающего по сигналам глобальных спутниковых навигационных систем
GPS (система глобального позиционирования) и ГЛОНАСС (глобальная
навигационная спутниковая система) и получения точностных характеристик для выполнения полетов в условиях RNP-5 (требуемые навигационные
характеристики) с эксплуатационными значениями крена и тангажа была
разработана оценка работоспособности СН-4312-02 в наборе высоты, снижении, горизонтальном полете [3].
В маршрутных полетах СН-4312-02, по оценке решения задач горизонтальной навигации[2] в условиях RNP-5, определялись технические характеристики системы, в том числе:
а) точность самолетовождения в условиях RNP-5 в режимах определения ТКМС (текущие координаты места положения самолѐта):
1) GNSS (Спутниковая система навигации) — по данным режима
GNSS [1] (GPS+ГЛОНАСС);
2) GPS — по режиму GPS;
б) формирование и выдача информации о боковом отклонении от ЛЗП
(линия заданного пути) для обеспечения пилотирования и самолетовождения на маршруте;
в) формирование и выдача параметров для отображения навигационной информации в графическом и текстовом виде на МФИ (многофункциональный индикатор) КМD-850 пилотов и штурмана;
г) контроль собственной неисправности и достоверности информации
от взаимодействующих систем-датчиков с выполнением следующих функций:
1) автоматический непрерывный контроль в полете и на земле собственной работоспособности, также сопрягаемой с ней аппаратуры, с выдачей на БПИУ (бортовой прибор индикации управления) исходной информации;
2) автоматизированный наземный расширенный контроль собственной работоспособности после подачи питания или путем ввода специальной функции с БПИУ.
Система спутниковой навигации СН-4312-02 формирует и выдает на
приборы НПП (навигационно-пилотажный прибор) КВС (командир воздушного судна) и ВП (второй пилот) сигнал о боковом отклонении от
ЛЗП. При полете по маршруту масштаб шкалы фиксированный и составМіжнародна науково-технічна конференція
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ляет ±5 км. Самолетовождение осуществляется в ручном режиме пилотирования по планке бокового отклонения от ЛЗП. Контроль осуществляется
на СН-4312-02.
Оценка погрешностей определения ТКМС выполнялась по результатам обработки параметров СН-4312-02 и сравнения их с эталонными траекторными параметрами, полученными с помощью комплекса бортовых
траекторных измерений. Точностные характеристики навигационных параметров определяемых СН-4312-02 в режиме GNSS (GPS+ГЛОНАСС), см.
Рисунок 1 по 5718 значений составили:
По широте dFi :   2,5м при m  2  5,6 м ;
По долготе dLa :   5,7м при m  2  14,4 м ;
По радиальной составляющей dR : R  3,6 м при mR  2R  13 м ;
По высоте dH : H  3,6 м при mH  2H  8,7 м ;
По путевой скорости dW : W  0,08 м с при mW  2W  0,17 м с ;

Рисунок 1. Оценка точностных характеристик СН-4312-02.

Оценка точности определения географических координат системой
СН-4312-02 и точности самолетовождения при полетах по воздушным трасам с требованиями RNP-5 (9.26км), производилась на различных этапах
полета самолета при полете по маршруту.
Выполнена оценка индикации навигационной информации на МФИ
пилотов и штурмана в режиме NAV [3] (Основные данные о навигационном оборудовании согласно требованию соответствующего полномочного
органа обслуживания воздушного движения) и в совмещенных кадрах.
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При активном маршруте в СН-4312-02, отображаемая на МФИ информация, соответствует параметрической, представленной на БПИУ СН4312-02 по всем элементам маршрута.
По полученным результатам испытаний системы СН-4312-02 можно
сделать вывод: система СН-4312-02, с сопрягаемым оборудованием работоспособна на всех оцененных режимах работы и обеспечивает возможность выполнения полетов в условиях требований RNP-5, в соответствии с
РЛЭ (руководство по летной эксплуатации).
Литература
1.Глобальная спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС /
[В. А. Болдин, В. И. Зубинский, Ю. Г. Зурабов, Н. Е. Иванов, А. В. Карпейкин и др] —
М. : ИПРЖР,1998. — 400с. — ISBN: 5-88070-004-6
2. Черный М. А. Самолетовождение / М. А. Черный, В. И. Кораблин — Изд-во
«Транспорт», 2007г. — 368 с.
3. Руководство по требуемым навигационным характеристикам (RNP). Doc 9613AN / 937, ИКАО, 1994. — 48 с.
Аннотация
Разработана методика оценки работоспособности авиационного приемника СН4312-02, который работает на сигналах глобальных спутниковых систем ГЛОНАСС и
GPS и выполняет функции навигации, планировки полѐтов, управление оборудованием
самолѐта. Оценка проводилась в режиме набора высоты, снижения, полѐте с эксплуатационными значениями крена и тангажа.
Анотація
Розроблена методика оцінювання працездатності авіаційного приймача СН-431202, який працює на сигналах глобальних супутникових систем ГЛОНАСС та GPS і виконує функції навігації, планування польотів, керування обладнанням літака. Оцінка
проводилась в режимі набору висоти, зниження, польоті з експлуатаційними значеннями крену і тангажу.
Abstract
The technique of the health evaluation aviation receiver CH-4312-02, which works on
the signals of global satellite systems GLONASS and GPS and performs the functions of navigation, flight planning, facilities management plane. The evaluation was conducted in the
climb, descent, flight performance with values of roll and pitch.
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МІЖЛАБОРАТОРНІ ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИПРОБУВАНЬ — ІНСТРУМЕНТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
ВИПРОБУВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
Гіндікін А. І., начальник науково-технічного випробувального центру
УкрТЕСТ ; Кошелєва О. Б., інженер з налагодження та випробувань ІІ
категорії
ДП «Укрметртестстандарт», м.Київ, Україна
Найважливішою задачею будь-якої випробувальної лабораторії (ВЛ) є
отримання достовірних результатів. Відповідно до вимог п. 5.9 [1] ВЛ повинна мати процедури контролювання якості випробовувань. Як засоби
контролю якості ВЛ має використовувати стандартні зразки, повторні випробування тих саме зразків, або приймати участь у міжлабораторних порівняннях результатів випробувань (МПР).
Відповідно до [2], МПР — це організація, проведення та оцінка випробувань одного або багатьох гомогенних зразків двома або більшою кількістю ВЛ в відповідності з попередньо зазначеними умовами.
Результати участі у МПР є зовнішньою оцінкою компетенції ВЛ і основним джерелом інформації щодо випробувальних можливостей під час її
акредитації лабораторії. З метою отримання об‘єктивних доказів компетентності ВЛ в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) розроблена і затверджена політика щодо участі лабораторій в програмах МПР.
Участь в МПР є добровільною, але без їх позитивних результатів неможливо отримати акредитацію.
МПР є системою, яка за [2], складається з наступних елементів: координатор МПР; програма МПР; зразки для випробувань; учасники МПР.
Координатор МПР проводить розробку плану та програми МПР, готує
та перевіряє на гомогенність зразки, опрацьовує та узагальнює результати
МПР, надає рекомендації щодо підвищення якості та достовірності результатів випробувань.
Програма МПР має містити чітку послідовність дій учасника, посилання на методи випробувань, стандарти, правила підготовки зразків, випробувального обладнання, аналізу результатів.
Зразки для випробувань повинні задовольняти вимогам програми
МПР щодо можливості перевірки контрольованих показників, мати однакові характеристики (бути гомогенними), мати стабільні властивості протягом всього часу підготовки, проведення та аналізу результатів МПР.
Учасники МПР повинні проводити їх за тими ж процедурами, методиками, що і звичайні випробування, якщо інше не передбачено програмою
МПР. Координатор в програмі МПР надає алгоритм статистичної обробки
результатів та обґрунтовує причини вибору вказаної статистичної моделі.
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Статистичні методи мають задовольняти задачам МПР та дозволяти
порівнювати як результати окремої ВЛ зі даними стандартних зразків, референтних лабораторій (при наявності) та і з результатами інших ВЛ.
Найчастіше застосованим є метод з використанням Z-індексу, який
дозволяє оцінити якість результатів випробувань ВЛ (п. В 3.1 [2]).
Оцінка за цим методом проводиться за наступним шляхом:
1. На основі результатів випробувань координатор обчислює значення
Z-індексу для кожного отриманого від ВЛ результату за формулою:
Z

( X  A)



,

(1)

де: X — результат вимірювань, отриманий ВЛ; A — опорне значення стандартного зразка для контрольованого показника визначене або значення,
яке отримано референтною лабораторією;  — середньоквадратичне
відхилення похибки, що встановлене для методики випробувань, або обраховане за результатами аналізу масиву даних отриманих всіма учасниками.
2. Робиться висновок про якість результатів випробувань контрольованого показника на основі порівняння значення |Z| з встановленими нормативами контролю: при Z  2 якість вимірювань визнають задовільною;
при 2  Z  3 якість вимірювань визнають сумнівною на проводять додаткові перевірки; при Z  3 якість вимірювань визнають незадовільною.
На рис. 1 зображено розподіл отриманих результатів лабораторій A, B,
C, D, Е відносно опорного значення A .
Результати лабораторій А, В,
D є позитивними, результат лабораторії E потребує додаткової перевірки, результат лабораторії C є
незадовільним.
Результати участі конкретної
ВЛ є конфіденційними, якщо відкритість раунду МПР не заявлена
координатором окремо.
На даний момент в Україні
Рисунок1. Розподіл отриманих результатів
відсутній національний стандарт,
лабораторій відносно опорного значення A
який гармонізований з [2] та програми МПР в сфері випробувань безпеки електротехнічної продукції. Лабораторії, які бажають приймати участь у МПР, змушені звертатись до міжнародних координаторів, що не для всіх фінансово вигідно. Існує також
практика МПР в яких приймають участь 2–3 лабораторії без участі координатора. Єдиною перевагою є можливість обміну між ВЛ досвідом та низька вартість випробувань. Недоліком є те, що результати таких МПР не
можуть бути прийнятими до уваги при акредитації ВЛ. Як було показано
в [3], ці результати не є однозначними і не дають достатніх підстав для
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оцінки точності результатів випробувань у ВЛ. Отже, сьогодні лабораторії
випробувань з безпеки електрообладнання позбавлені можливості участі у
МПР.
Для забезпечення достатньої оцінки якості проведення випробувань
електротехнічної продукції необхідно:
- прийняття державного стандарту на основі [2];
- розробка програм МПР за базовими методами (вимірювання температури, робочих напруг, струму витоку, шляхів струму витоку та повітряних зазорів, теплостійкості та вогнестійкості тощо);
- залучення широкого загалу ВЛ України до проведення МПР;
- проводити регулярну оцінку результатів участі у МПР при акредитації та інспекційному контролі НААУ
Наведені кроки створять передумови для розвитку внутрішньодержавних МПР, будуть вагомим кроком до підвищення якості випробувань та
наближення лабораторій до міжнародних стандартів.
Література
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К. : 2007. — 25 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 20—22.
Анотація
Представлено сучасні методи контролювання якості випробувань в електротехнічній випробувальній лабораторії. Проаналізовано стан справ із застосуванням міжлабораторних порівнянь результатів випробувань, запропоновано шляхи поліпшення.
Ключові слова:випробування, якість, акредитація
Аннотация
Представлено современные методы контроля качества испытаний в электротехнической испытательной лаборатории. Проанализировано состояние в сфере применения
межлабораторных сравнений результатов испытаний, предложено пути улучшения.
Ключевые слова: испытания, качество, аккредитация
Abstract
Presented by the modern methods of quality control tests in electrical testing laboratory.
Analyzes in the field of application of interlaboratory comparisons of test results, suggest
ways to improve.
Key words: tests, quality, accreditation
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КРЕСТООБРАЗНЫЙ АНАЛИЗАТОР КОМПЛЕКСНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ МИЛЛИМЕТРОВОГО
ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН
Карлов В. А., к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Днепропетровск, Украина
Одним из известных методов при разработке векторных анализаторов
СВЧ цепей является метод двенадцатиполюсного рефлектометра
(ДПР) [1]. Конструкции согласованных 12-ти полюсных преобразователей
рассматриваются, как «черный ящик», а их параметры-константы находятся в результате предварительных калибровок с использованием, не менее
четырех, образцовых мер комплексного коэффициента отражения (КО).
В докладе рассматривается электродинамический подход разработки
анализаторов комплексного КО, в измерительном преобразователе которого используется четырехплечая неоднородность симметричного Еплоскостного волноводного крестообразного делителя мощности (Екрест).
На рис. 1 представлена структурная схема анализатора, а на рис. 2
его геометрическая модель на комплексной плоскости виртуального КО G.

Рисунок 1. Структурная схема шестиплечего
анализатора: ДН – детекторы направленные

Рисунок 2. Геометрическая модель
анализатора на комплексной плоскости виртуального КО

В рамках теории цепей, возможность использования Е-креста в качестве широкополосного измерительного преобразователя, обусловлена следующими его свойствами:
— строгой последовательностью смежных выходных плеч делителя, согласно его эквивалентной схеме;
— широкополосностью коэффициентов отражения и прохождения по
мощности, если рассматривать делитель, как скачок волнового сопротивления,
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— а также простой конструкцией делителя, при его изготовлении во всех
диапазонах миллиметровых длин волн.
Как видно из рис. 1, Е-крест, нагруженный в плече 4 на неоднородность с неизвестным КО, включен в измерительные каналы трех скалярных рефлектометров, типа Р2- . Поскольку направленные детекторы (ДН)
используются по прямому назначению, то при построении математической
модели анализатора предполагается, что матрицей рассеяния преобразователя является матрица рассеяния Е-креста.
С электродинамической точки зрения, простота конструкции делителя
мощности заключается в том, что ее можно разбить на простые области с
известными собственными функциями. Численные значения коэффициентов матрицы рассеяния (КМР) делителя находятся методом частичных пересекающихся областей [2]. КМР рассчитываются в зависимости от размеров поперечного сечения прямоугольных волноводов, частоты возбуждения и числа учитываемых высших типов волн в разложении полей,
Sij (a, b, F, N) [3].
Основные свойства крестообразного делителя-рассеивателя удобнее
анализировать на комплексной плоскости виртуального КО G [4].
На рис. 2 представлена геометрическая модель крестообразного анализатора, которая построена на комплексной плоскости виртуального КО.
Как и для согласованных 12-ти полюсных ИП, основными параметрами
преобразователя являются центры Qi . От взаимного расположения центров и единичной окружности на плоскости измеряемого КО зависит разрешающая способность анализатора.
Для исследования основных свойств крестообразного преобразователя-рассевателя разработана четырехзондовая модель его измерительного
канала. Месторасположение зондов-индикаторов совпадает с минимальными показаниями индикаторов.
Основные свойства четырехзондововой модели крестообразного
преобразователя представлены на рис. 3.

а)
б)
Рисунок 3. Зависимости местоположений эквивалентных зондов
анализатора: а) — от частоты, б) — от модуля КО
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На рис. 3,а показаны зависимости расположения эквивалентных зондов Р1, Р2, Р3, Р4 от частоты для заданного модуля КО G    1.0 на от0
0
резке прямоугольного волновода длиной w 2 (для фазы КО 0    360 ).
На рис. 3,б приведены кривые местоположений зондов-индикаторов
в зависимости от модуля КО исследуемой нагрузки для заданной частоты
F=38 ГГц; визирная линия установлена на значение   1.0.
Как показали результаты экспериментальных исследований, разработанная конструкция крестообразного анализатора обеспечивает 10% погрешность измерения комплексного КО [5].
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Анотація
Представлена конструкція 12-ти полюсного вимірювального перетворювача, у
якому застосовано Е-площиний хвилеводний хрестоподібний дільник потужності та
чотири спрямованих детектора.
Ключові слова: аналізатор, чотирьохплеча неоднорідність, коефіцієнт відбиття.
Аннотация
Представлена конструкция 12-ти полюсного измерительных преобразователя анализатора комплексного коэффициента отражения, в которых используются Еплоскостной волноводный крестообразный делитель мощности и четыре направленных
детектора.
Ключевые слова: анализатор, четырехплечая неоднородность, коэффициент отражения.
Abstract
The design of 12-pole measuring converters was studied in the paper, in which the Eplane waveguide X-shaped power divider and four directional detectors are used.
Keywords: analyzer, four-port discontinuity, reflection coefficient.
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ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СВІП-ГЕНЕРАТОРА З
КОМПЕНСАЦІЄЮ ПОХИБКИ РОЗГОРТАННЯ
Кононов С. П., к.т.н.; доцент, Гузь М. Д., студент
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
У сучасних пристроях визначення частоти свіп-генератора суттєвим
недоліком є збільшення похибки при зростанні нелінійності залежності частоти свіп-генератора від напруги керування блока перестройки. Тому актуальною є задача створення визначника частоти свіп-генератора, в якому
є зменшеною похибка визначення частоти у випадку нелінійного розгортання в часі частоти свіп-генератора. Структурну схему визначника частоти свіп-генератора, в якій вирішується дана задача, подано на рис. 1. Часові
залежності напруг і частот, що формуються у пристрої, наведено на рис. 2.
Від блока керування та обБП
числення (БКО) на вхід блока
перестройки (БП) надходить
U1БКО
імпульсна
напруга
СЗ 1
ФМ
СГ
(рис. 2, а). При відсутності імf
пульсу блок перестройки формує лінійно-змінну напругу
ГГ 1
прямого ходу розгортки. Під
БКО
час дії імпульсу U1БКО відбувається зворотний хід розгортки
блока перестройки.
ГГ 2
К
Частота fСГ вихідної напруги свіп-генератора (СГ),
підключеного до входів строСЗ 2
ФНЧ
боскопічних змішувачів (СЗ),
Рисунок 1. Структурна схема визначника часзмінюється під час прямого хототи свіп-генератора
ду лінійно-змінної напруги
блоку перестройки за лінійним законом від мінімального f min до максимального f max значення (рис. 2, б). Гармоніки вихідної напруги генераторів
гармонік (ГГ) розподілені рівномірно в робочому діапазоні частот з кроком
f 0 , f0  F , відповідно. На виході змішувача СЗ 1 будуть спостерігатися
«нульові биття», за якими формувач міток (ФМ) формує імпульси міток на
вході блока керування та обчислення (рис. 2, в), що відповідають частотам
nf 0 та (n  1) f0 , де n — номер гармоніки генератора гармонік. Після появи
першої мітки від формувача міток, блок керування та обчислення подає на
керувач (К) напругу вмикання (рис. 2, г), завдяки чому починає діяти звом
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ротний зв‘язок регулювання частотою першої гармоніки генератора гармонік ГГ 2.
Її частота починає змінюватися від
U1БКО
початкової f 0 ( F  0 ) до кінцевої
f 0  F (рис. 2, д). Процес регулювання
fСГ
a)
t завершується з появою другої мітки від
fmax
(n+1)f0
формувача міток (рис. 2, в–д). Зворотnf0
fmin
ний зв‘язок регулювання підтримує
t
б)
UФМ
«нульові биття» на виході фільтра нижніх частот (ФНЧ). В результаті, в момент появи другої мітки (рис. 2, в) виU2БКО
в)
t конується умова (n  1) f 0  n( f 0  F )
або n  f 0 F . Частота свіп-генератора,
що відповідає в часі першій мітці,
fГГ
t
г)
f М  nf0 . Тому f М  f02 F .
f0 +F
Частота F , на яку відрізняються
f0
t частоти перших гармонік генераторів
д)
гармонік, вимірюється в блоці керуванРисунок 2. Часові залежності напруг
ня та обчислення. Розглянутий процес
і частот, що формуються у пристрої
повторюється з частотою, що зворотна
періоду розгортки. Завдяки введенню в пристрій зворотного зв‘язку і створення кола частотного регулювання зменшується похибка вимірювання у
випадку нелінійного розгортання частоти свіп-генератора.
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25.06.2012, Бюл. № 12.
Анотація
Представлена структурна схема визначника частоти свіп-генератора. Розглянуто
принцип роботи пристрою, особливості зміни частоти генератора гармонік, аналіз часових процесів схеми.
Ключові слова: свіп-генератор, частота мітки, нелінійність розгортання.
Аннотация
Представлена структурная схема определителя частоты свип-генератора. Рассмотрен принцип работы устройства, особенности изменения частоты генератора гармоник,
анализ временных процессов схемы.
Ключевые слова: свип-генератор, частота метки, нелинейность развѐртки.
Abstract
The block diagram of the frequency determinant of the sweep generator is presented.
The principle of operation of the device, the features of the harmonic oscillator frequency
changes, the analysis of time processes of the scheme are considered.
Keywords: sweep generator, frequency of mark, nonlinearity of scanning.
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ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТНИХ МІТОК
Кононов С. П., к.т.н., доцент; Ментинський М. В., магістрант
Вінницький національний технічний університет України,
м. Вінниця, Україна
При визначенні частотних характеристик електричних кіл важливим є
генерування в панорамному радіовимірювальному приладі міток з відомою
частотою. Тому актуальною є задача зменшення похибки визначення частоти міток.
Поставлена задача досягається тим, що у відомий генератор частотних
міток [1] (рис. 1), що складається з першого 1 та другого 7 аналогових перемножувачів сигналів, фільтра нижніх частот 4, опорного генератора 2,
блоку сумування 11, подільника частоти 5, а також з першого 8 та другого
9 формувачів імпульсів, додатково введено другий опорний генератор 3, треM
тій аналоговий пе8
Вхід,f(t)
Вихід,fм1
M∑
ремножувач сигналів
f0/2
MN 11
12
6, третій формувач
1
4
7
9
імпульсів 10 та обчислювальний блок
f0/N
Mf
12.
5
10
Генератор часf0
тотних міток працює
2
наступним
чином
f0+F
(рис. 2). На перший
вхід
аналогового
3
6
премножувача сигналів 1 подається
Рисунок 1. Структурна схема генератора частотних міток
випробувальний сигнал з лінійнозмінною частотою f (t ) від свіп-генератора. Опорний генератор 2 генерує з частотою f 0 послідовність коротких прямокутних імпуль1
сів тривалістю  
, де FMAX — максимальна частота випробуваль2 FMAX
ного сигналу. Спектр напруги опорного генератора 2 дискретний і складається з майже однакових за амплітудою першої та вищих гармонік [2], що
F
мають частоту f0 , 2 f0 , 3 f0 ,....., nMAX f0 , де nMAX  MAX — максимальний
f0
номер гармоніки опорного генератора з частотою f 0 .
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До виходу першого аналогового перемножувача сигналів 1 приєднано
f
фільтр нижніх частот 4 зі смугою пропускання 0 . Частота напруги на ви2
ході фільтра нижніх частот 4 змінюється в часі за трикутним законом
(рис.2, а).
На виході першого формувача імпульсів 8 утворюється послідовність
імпульсів частотних міток М
(рис.2, б). Формувач імпульсів 8
f
складається
з
послідовно
а) f0/2
з‘єднаних вузькосмугового фільтра нижніх частот, детектора і одt
новібратора. Імпульси міток виникають в моменти, коли вимірюваб) M
льна частота f (t ) кратна чаM1
t
стоті f 0 .
Подільник частоти 5 формує
в) MN
на виході короткі імпульси три1
f
t
валістю  N 
та частотою 0 ,
f0
2N
де f 0 — частота, яку формує пег) M∑
рший
опорний
генератор,
t
2 N  2,4,6,... — коефіцієнт подіη2
лу частоти. Відповідно, на виході
η1
другого формувача імпульсів 9
д) Mf
t
імпульси міток M N будуть формуватися в моменти, коли частота
Рисунок 2. Часові діаграми генератора час- напруги на виході другого аналототних міток
гового перемножувача сигналів 7
f
буде кратна частоті 0 , (рис. 2, в
2N
для випадку N  2 ).
На виході блоку сумування 11 об‘єднуються імпульси міток M і M N
(рис. 2 г). Наприклад, у випадку N  2 кількість частотних міток зростає у
чотири рази. Коефіцієнт додавання за другим входом блоку сумування 11
більше, тому амплітуди міток на виході різні.
f
Частотний крок міток дорівнює 0 , а великі за амплітудою мітки ма2N
ють крок f 0 .
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Другий опорний генератор 3 генерує частоту f0  F , де F — частота
f
зсуву, яка обирається з умови F  0 . Відповідно, на виході третього
nMAX
формувача імпульсів 10 імпульси міток M f будуть формуватися в моменти, коли частота напруги на виході третього аналогового перемножувача
сигналів 6 буде кратна f0  F (рис.2 д).
Частота мітки М1 буде визначатися за формулою:

f02  2
(1)
  k ,
2 NF  1

де 1 — часовий проміжок між мітками на виході блоку сумування 11,
2 — часовий проміжок між попередньою міткою на виході блоку сумування 11 та міткою на виході третього формувача імпульсів 10, k —
кількість міток на виході другого формувача імпульсів 9 до появи мітки на
виході третього формувача імпульсів 10.
Зниження похибки визначення частоти міток досягається зменшенням
кроку міток з одночасним переходом на аналіз співвідношень коротких часових інтервалів 1 , 2 з урахуванням кількості попередньо згенерованих
міток k .
fM1 

Література
1. Кононов С. П., Черниш М. М., Поліщук О. Ю. Зменшення похибки формування
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Анотація
Запропоновано генератор частотних міток. Розглянуто принцип роботи, наведено
часову діаграму роботи генератора та формулу для визначення частоти.
Ключові слова: панорамні радіовимірювання, генератор частотних міток, аналоговий перемножувач, опорний генератор.
Аннотация
Предложен генератор частотных меток. Рассмотрен принцип работы, приведены
временная диаграмма работы генератора и формула для определения частоты.
Ключевые слова: панорамные радиоизмерения, генератор частотных меток, аналоговый перемножитель, опорный генератор.
Abstract
A frequency marker oscillator is proposed. The principles of operation, the timing
diagram of the oscillator and the formula for determining the frequency are considered.
Keywords: panoramic radio measurements, a frequency marker oscillator, analog
multiplier, reference generator.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ПОСЛІДОВНИХ РЕЗОНАНСНИХ
КІЛ» ДЛЯ ОТРИМАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК POWERLINE КАНАЛУ
Онопа С. В., магістрант; Березянський Б. М., асистент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Вступ
Комунікації Powerline, які призначені для передачі даних по електромережі, відрізняються від решти мереж передачі даних (оптоволоконні мережі, кабельні мережі Ethernet) представляють собою складне середовище
для проходження сигналу. В такому середовищі існують непередбачувані
шуми і перешкоди, створювані з різних джерел побутовими приладами.
Крім того, Powerline не можливо постійно контролювати та підтримувати
на одному й тому ж рівні якості. В мережу в будь-який час можуть бути
підключені прилади та обладнання, вони можуть працювати тривалий час,
впливаючи на сигнал, що несе інформацію. Це відрізняє мережу Powerline
від традиційної кабельної мережі Ethernet, яка має стабільніші характеристики [1]. Постійне включення або виключення різних домашніх електричних пристроїв призводять до значної зміни характеристик такої мережі, що
досить тривалий час не давало можливості використовувати середовище
ліній електропередач в якості середовища для передачі даних [2]. З метою
розвитку систем передачі данних за допомогою ліній електроживлення віповідні методи повинні визначатися за допомогою моделювання. Таке моделювання вимагає моделі, які описують типові характеристики каналів, а
саме їх параметрів [3].
В даній роботі розглянуто метод дослідження який можливо застосовувати для знаходження характеристик Powerline для низьковольтової мережі.
Модель послідовних резонансних кіл
Імпеданс електричних навантажень
Z
може бути описаний одним або декількома
серіями резонансних контурів, які складаR
ються з: опору R ,ємності C та індуктивноUвх
Uвих сті L . Оскільки навантаження досить часто
L
далеко один від одного і вони не впливають один на одного. Таким чином,
C
Powerline канал може бути описаний як каскад роз‘єднаних резонансних контурів. На
Рисунок 1. Послідовний
резонансний контур
рисунку 1 відображено один послідовний
резонансний контур підключений до лінії з імпедансом Z [3].
Імпеданс резонансного кола Z S частотно–залежний і може бути описаний формулою:
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ZS ( f )  R  i  2    f  L 

1
i  2   f  C

Резонансна частота f res :

f res 

1

2   L  C
Імпеданс буде мінімальним за умови, що уявна частина рівні нулю, а
реальна частина еквівалента R .
Передаточна функція розраховується згідно з формули:
1
H( f ) 
Z
1
ZS ( f )
Результуюча передаточна функція відображена на рисунку 2. Впадина
на характеристиці існує на резонансній частоті. При більш низьких і більш
високих частотах передавальна функція майже рівна 1. Глибина впадини
залежить від опору R та імпедансу Z . Добротність резонансного контуру
визначається наступною формулою.
f
1
L
Q  res  Q  
2  f
R C
Від добротності залежить ширина впадини. Чим більше значення добротності тим більш вузькою є смуга. Фазова характеристика показує різке
зростання на резонаннсній частоті. На частотах нижчих резонансної — фаза має ємнісний характер, на частотах вищих резонансної — індуктивний.

Рисунок 2. Амплітудна характеристика

Рисунок 3. Фазова характеристика

Передавальна функція Powerline каналу моделюється як каскад з N
розв‘язаних резонансних контурів. Блок схема даної моделі представлена
на рисунку 4.

Рисунок. 4 Блок схема моделі

108

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

Теорія та практика радіовимірювань
Кожен резонансний контур описується однією передавальною функцією.
Повна передавальна функція має вигляд:
N

H ( f )   Hi ( f )
i 1

Висновки
В роботі описано один з підходів моделювання характеристик
Powerline лінії в середині будівель. Модель послідовних резонансних кіл
можливо використовувати з точки зору простоти моделювання каналу. Але
існують складнощі для знаходження первинних параметрів, таких як: опір
R , ємність C і індуктивність L , оскільки їх складно вимірювати в зв‘язку
з особливістю представлення резонансного контуру.
За допомогою данної моделі можливо отримати амплітудні та фазові
характеристики каналу. Результат буде цілком позитивний при невеликій
клькості шляхів поширення сигналу, що і є недоліком данної моделі.
Література
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Анотація
Представлена одна з моделей для дослідження характеристик Powerline каналу.
Розглянуті особливості використання данної моделі, принцп формування загальної передаточної функції, добротність, резонансна частота.
Ключові слова: Powerlineканал, резонансна частота, добротність, передаточна функція, фазова характеристика.
Аннотация
Представлена одна из моделей для исследования характеристик Powerline канала.
рассмотреныособенности использования данной модели, принцип формирования общей передаточной функции, добротность, резонансная частота.
Ключевые слова: Powerline канал, резонансная частота, добротность, передаточная функция, фазовая характеристика.
Abstract
Represented one of the models for analysis the characteristics of Powerline channel. use
the features of this model, the principle of formation of the general transfer function, quality,
resonant frequency.
Keywords: Powerline channel, the resonant frequency, quality, the transfer function, the
phase characteristic.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Ткач Л. А., студент; Зинченко М. В., к.т.н., ст. преподаватель
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Сегодня актуальными остаются вопросы внутрисистемной электромагнитной совместимости печатных плат. Поэтому поставим за цель проведение экспериментальных исследований электромагнитных излучений
межсоединений печатных плат сверхбыстродействующих цифровых телекоммуникационных устройств путем измерения напряженности электрического поля в диапазоне 30 МГц – 1000 МГц [1].
Для измерений воспользуемся селективным микровольтметром
SMV 8.5 [2]. В качестве измерительных антенн применяем:
линейный симметричный вибратор для частот от 30 до 80 МГц,
размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на
частоте 80 МГц, и настраиваемый полуволновой симметричный вибратор в
полосе частот от 80 до 1000 МГц, имеющий величину коэффициента стоячей волны не более 2,5;
биконическую антенну, максимальный размер которой не более
1,35 м в полосе частот от 30 до 300 МГц и имеющую коэффициент стоячей
волны не более 3,0, и биконическую антенну, максимальный размер которой не более 0,5 м в полосе частот от 300 до 1000 МГц и имеющую коэффициент стоячей волны не более 2,5.
широкополосную антенну с коэффициентом стоячей волны не
более 2,5.
Для проведения натурных экспериментальных исследований был собран измерительный стенд, схема которого изображена на рис. 1.
В качестве источника электромагнитного излучения рассматривались контура
на тестовых макетах плат. Общие конструктивные и электрофизические характеристики макетов плат следующие: разРисунок 1. Схема эксперименмер плат 30х15 см; диэлектрическая протального стенда
ницаемость материала платы ε = 4.7; толщина диэлектрика 1,6 мм; максимальная длина проводников 25 см, ширина - 3 мм. Расстояние между приемной антенной и объектом исследования
составляло 3м. Выходное напряжение с генератора сигналов Г4-76, SG1710 было равно 2 В.
Параллельно с натурными исследованиями проводилось моделирование макетов печатных плат в среде HFSS.
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Полученные графические результаты представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Амплитудно-частотная характеристика напряженности излученного
межсоединениями печатных плат электрического поля:
1 — экспериментальные данные, 2 — расчетные

Согласно рис. 2, имеем расхождение расчетных и экспериментальных
результатов в области НЧ и СЧ, что можно аргументировать наличием переизлучений во время проведения натурных исследований. Полученные
относительно высокие уровни наводок в СВЧ диапазоне от межсоединений
подтверждают необходимость экранирования рассмотренных плат в телекоммуникационных устройствах.
Література
1. Логинов. В. Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные
устройства систем мобильной и стационарной радиосвязи / В. Логинов, В. Фриск —
М. : ДМК Пресс, 2011. — 656 с.
2. МУ №50-ИТ. Методические указания №55-ИТ по поверке измерителей напряженности поля и радиопомех типа SMV-6,5 и SMV-8,5:— М. : 1988. — 36 с.
Анотація
Приведені дослідження електромагнітної сумісності друкованих плат цифрових
телекомунікаційних пристроїв в широкому діапазоні частот. Обґрунтована необхідність
екранування друкованих плат у НВЧ діапазоні.
Ключові слова: телекомунікації, випромінювання, електромагнітна сумісність,
Аннотация
Представлены исследования электромагнитной совместимости печатных плат
цифровых телекоммуникационных устройств в широком диапазоне частот. Обоснована
необходимость экранирования печатных плат в СВЧ диапазоне.
Ключевые слова: телекоммуникации, излучение, электромагнитная совместимость.
Abstract
Presented studies EMC PCB digital telecommunication devices in a wide range of
frequencies. The necessity of screening PCBs in the microwave range.
Keywords: telecommunications, radiation, electromagnetic compatibility.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН ИСКРОВОГО
ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ММ-ТЕРАПИИ
Во Зуй Фук, магистрант; Яненко А. Ф., д.т.н., проф.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Использование искрового разряда для формирования излучения ммдиапазона известно давно, но вне медицинского применения. Одним из первых специализированных лечебных аппаратов для микроволновой резонансной терапии был аппарат с использованием искрового разряда типа
Порога-1. Аппарат характеризируется малой выходной мощностью шумового сигнала, достигающего 1*10-16 – 1*10-18 Вт/Гц, в диапазоне частот 53 –
78 ГГц. Использование аппарата в медицинских технологиях подтвердило
высокую эффективность при лечении язвы желудка, некроза головки тазобедренной кости, легочных и других тяжелых заболевания.
Структурная схема аппарата искрового разряда приведена на рис.1

Рисунок 1. Схема аппарата искрового разряда

Аппарат содержит: блок питания (батарею питания для автономного
варианта), преобразователь постоянного напряжения в импульсы низкой
частоты U1, формирователь высокого напряжения (ФВН) А1 и искровой
разрядник (преобразователь) U2, соединенный волноводом с выходной антенной Х1. Выходная антенна генератора должна обеспечивать высокое
согласование с телом человека при контактной работе или в ближней зоне
за пациентом.
Для моделирования антенны Х1 воспользуемся пакетом программ Ansi
HFSS. В настоящее время большое развитие получила программа High
Frequency System Simulator (HFSS) компании AnSoft, которая предназначена для анализа трехмерных СВЧ структур, в том числе, антенн и невзаимных устройств, содержащих ферриты. HFSS — это мощный пакет программ, который вычисляет многомодовые S-параметры и электромагнитные поля для трехмерной пассивной структуры произвольной формы. Программа имеет интуитивный интерфейс, упрощающий описание проекта,
мощную программу расчета электромагнитного поля, адаптивную к требуемой точности решения, и мощный постпроцессор для беспрецедентного
представления электромагнитных характеристик. HFSS — это программа
расчета электромагнитного поля для проектирования СВЧ структур, имеющая несколько алгоритмов расчета.

112

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

Теорія та практика радіовимірювань
Последняя версия программы HFSS выполняет расчеты переходных
процессов методом конечных элементов в частотной области, используя
так же метод интегральных уравнений, а также гибридный подход: метод
конечных элементов.
Автором проведено моделирование антенных двух видов:
1.Антенны изготовленной из фторопласта.
2.Антенны изготовленной из стеклотекстолита.
Параметры антенны: ширина 5 мм, длина 24 мм, высота 2 мм. Конструкция антенны приведена на рис. 2.

Рисунок 2. Конструкция диэлектрической антенны

При изготовлении антенн для частоты 52 ГГц был использован материал фторопласт ε=2, и стеклотекстолит ε=2.5. В программе HFSS рассмотрена величина коэффициента отражения S11, которая приведена в таблице
1. Коэффициент стоячей волны по напряжению антенн определен по формуле KCBH  1  S11 . Коэффициент передачи определен по формуле K  1  S112
1  S 11

.Значение КСВН и коэффициента передачи К двух типов антенн приведены в таблице 1.
Таблица 1
Типа антенн
S11
КСВН
К
Антенн изготовленный фторопласт
0,039
1,081
0,998
Антенн изготовленный стеклотексто0,023
1,047
0,999
лит
Диаграммы направленности антенн приведены на рис. 3.
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Антенна 1

Антенна 2

Рисунок 3. Диаграммы направленности антенн

В результате расчета получена диаграмма направленности, в ближней
зоне со сканирования по углу γ=90 0 . В исследовании было определено, что
наилучший коэффициент передачи имеет согласованный стержень антенны контактного типа, изготовленный из стеклотекстолита. Такие антенны
могут быть использованы для повышения эффективности искровых генераторов для микроволновой терапии.
Литература
1. Ситько С. П. Аппаратурное обеспечение современных технологий квантовой
медицины / С. П. Ситько, Ю. А. Скрипник, А. Ф. Яненко —К. : «ФАДА, ЛТД», 1999. —
197 с.
2. Банков Е. А. Анализ и оптимизация трехмерных СВЧ структур с помощью
HFSS / Е. А. Банков, А. А. Курушин, В. Д. Разевиг — М. : «Солон», 2004. — 208 с.
Анотація
Для підвищення ефективності іскрового генератора проведено моделювання конструкції антен виготовлених із склотекстоліти та фторопласта. Проведена експериментальна перевірка діаграми спрямованості в ближній зоні.
Ключові слова: антен, іскровий генератор.
Аннотация
Для повышения эффективности искрового генератора проведено моделирования
конструкции антенн изготовленных из стеклотекстолита, и фторопласта. Проведена,
экспериментальна проверка диаграммы направленности в ближней зоне.
Ключевые слова: антенн, искровой генератор.
Abstract
To improve the efficiency of the spark generator simulation conducted antenna design
made of fiberglass and PTFE. Carried out, experimental verification pattern in the near field.
Keywords: antennas, spark generator.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОГЛИНАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ В
МАТРИЧНИХ СИСТЕМАХ З МЕТАЛЕВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ
Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доцент,
Дубенюк А. І., Медведський М. М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
В повідомлені буде коротко викладені схема та метод розрахунку ефективної діелектричної та магнітної проникностей ef ,ef для матричної системи (МС) з однаковими металевими включеннями сферичної форми. Такі МС знаходять значне застосування в техніці завдяки широкому спектру
властивостей. При вивченні процесів взаємодії електромагнітних хвиль
(ЕМХ) з такими МС пряме використання формалізму ефективного середовища (формули Максвелл–Гарнетта (МГ)) [1] через велику провідність 
металевих частинок (105 – 107 Ом-1м-1) в звичайному вигляді є неправомірним.. Для узагальнення цих співвідношень більш детально проаналізуємо
взаємодію електромагнітної хвилі (ЕМХ) з окремою сферичною частинкою
радіуса а, використовуючи точний розв‘язок задачі для повного перерізу
розсіяння ЕМХ такою частинкою, одержаний іще Мі [1]:
2
2
2 
G  2  (2n  1) an  bn
,
(1)
k n 0
де коефіцієнти an і bn залежать від параметрів x  2aNa /  ; N a   ;







m  (11 / )0,5 ; 1, 1 — діелектрична та магнітна проникності відповідно
матриці та частинки, віднесені до 0,0 — діелектрична та магнітна прони-

кності вакууму. При x  1 та mx  1 всіма членами в (1) окрім a1 можна
знехтувати, що призводить при малих коефіцієнтах заповнення частинок
f — до формул МГ. В нашому випадку x  1 , але mx не є малою величиною через велике значення  . Це наближення прийнято називати
квазістатичним. В цьому випадку b1 може зрівнятися з a1 . Після низки перетворень одержимо формули, подібні до МГ, але із заміною параметрів
1, 1 на 1F (mx), 1F (mx) , де функція F (mx) має вигляд:
sin z  z cos z
,
(2)
F ( z)  2 2
( z  1)sin z  z cos z
Причому при z  0, F ( z )  1 . Розглянемо більш детально застосування цих співвідношень в таких МС в області частот 109 – 1012 Гц, коли для
більшості металів ()   p  i . , де i — уявна одиниця,  p — внесок фононів, а   60 , причому    p . В цьому випадку mx  (a / )(1  i) , де
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   /  2 — товщина скін-шару. Використовуючи одержані співвідношення, з урахуванням (2) та уточненої формули МГ, одержимо вирази
для ef , ef :
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Ці формули повністю визначають коефіцієнт поглинання
  (4 / )Im ef ef в таких МС. Вони справедливі з точністю до x5 по
довжині хвилі і з точністю до f 2 по степені заповнення. Суттєвим є те, що
в розглянутому підході до параметрів x та f додається іще один параметр
a /  , який відповідає відношенню радіуса сфери до товщини скін-шару.
Окрім того, навіть у випадку немагнітності включень матриці (1    1) , в
системі є втрати, пов‘язані із уявною частиною ef .
Література
1. Борен К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами / К. Борен, Д. Хафмен — М. : Мир, 1986. — 664 с.
Анотація
Представлені схема та метод розрахунку ефективної діелектричної та магнітної
проникностей для матричної системи з однаковими металевими включеннями сферичної форми. В розглянутому підході враховано вплив відношення радіуса сфери до товщини скін–шару.
Ключові слова: електромагнітні хвилі, матрична система, ефективні діелектрична
та магнітна проникності.
Аннотация
Представлены схема и метод расчѐта эффективной диэлектрической и магнитной
проницаемостей для матричной системы с одинаковыми металлическими включениями
сферической формы. В рассмотренном подходе учтено влияние отношения радиуса
сферы к толщине скин–слоя.
Ключевые слова: электромагнитные волны, матричная система, эффективные диэлектрическая и магнитная проницаемости.
Abstract
The scheme and method for calculation of dielectric and magnetic permeability for metallic spheres embedded in matrix system are presented. The influence of the fraction of
sphere radius to the skin layer thickness is taken into account.
Keywords: electromagnetic wave, matrix system, effective dielectric and magnetic permeability.
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BROADBAND COAXIAL ORTHOMODE TRANSDUCER
S. Piltyay, postgraduate student
National Technical University of Ukraine
Recently it has become a reality to use higher frequency bands in satellite
telecommunication systems and in radioastronomy. Therefore an urgent and
challenging problem of development of multiband feeds for large reflector antennas operating at orthogonal polarizations in wide frequency ranges in every
band has been arisen. One of the successful ways to solve the problem is to utilize the coaxial feeds of a novel type, videlicet the ones with the partial dielectric loading [1–3], which provide, as distinguished from conventional coaxial
feeds, low level of crosspolar radiation in wide operating frequency bands. In
order to select and process radiosignals of orthogonal polarizations in such coaxial feeds it is necessary to design wideband coherent orthomode transducers
(OMT) based on coaxial quad-ridged waveguides. The structure and the characteristics of a narrowband coaxial OMT are presented in [4, 5], wherein the high
isolation between the ports with orthogonal polarizations has been achieved in
the operation frequency range of the lower band. The reflection coefficient of
this coaxial OMT is less than −15 dB and its isolation exceeds 39 dB.
The disadvantage of the coaxial OMT developed in [4, 5] is relatively narrow operation frequency range (i.e. 9.4 % relative bandwidth) in the lower operation band. A different coaxial OMT has been designed in [6] in order to broaden the operation frequency range of the lower band. It consists of input circular
coaxial waveguide and two output rectangular waveguides. In the operation frequency band 3.4–4.2 GHz (i.e. 21% relative bandwidth) input reflection coefficient of the coaxial OMT presented in [6] is less than −20 dB, the isolation exceeds 30 dB. The disadvantage of such coaxial OMT is the impossibility to provide the coherent reception of orthogonally polarized electromagnetic waves in
the whole operation frequency range because of space diversity of output rectangular waveguides. This disadvantage is absent in the OMT presented in [4,
5], but its relative operation frequency band is more than in 2 times narrower.
In this paper a novel configuration of a wideband coherent coaxial OMT is
presented. Its input part is similar to the one presented in [4, 5], but the structure
has been optimized for the operation with minimal reflection in enhanced Cband, namely 3.4–5.4 GHz (i.e. 45% relative bandwidth). As a result, the wideband coaxial OMT, which provides the coherent reception of orthogonally linearly polarized electromagnetic waves in 3.4–5.4 GHz frequency band, has been
developed.
The general view of the coaxial OMT is shown in Fig. 1, and its inner structure is shown in Fig. 2. The OMT consists of elements of 3 main types, namely:
1) a turnstile junction between coaxial quad-ridged waveguide and 4 coaxial
transmission lines;
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2) 4 right-angle coaxial junctions placed in metal locating blocks for each
polarization;
3) an antiphase power combiner/divider for each polarization.

Fig. 1. General view of coaxial OMT
Fig. 2. The inner structure of coaxial OMT

Electromagnetic waves of two orthogonal linear polarizations from the input coaxial waveguide, which is depicted in Fig. 2 from the left side, pass to a
turnstile junction. It separates orthogonally polarized signals to opposite coaxial
lines. Then electromagnetic waves pass 2 right-angle coaxial junctions placed in
metal locating blocks and join again in an antiphase power combiner/divider.
Each structural element was separately optimized using CST Microwave
Studio software to provide low reflection of electromagnetic waves for both polarizations in the coaxial OMT. After this the final optimization has been performed varying the lengths and the heights of locating blocks, matching stubs
and the location of matching stubs inside antiphase power combiner/divider.
The frequency dependence of
minimized reflection coefficient is
shown in Fig. 3. It is the same for
both linear polarizations. The
reflection coefficient of the OMT
is less than −27 dB in the whole
operation frequency band 3.4–5.4
GHz. The relative operation
frequency bandwidth of the
coaxial OMT developed, which
Fig. 3. The reflection coefficient of OMT.
equals 45%, exceeds the relative
operation frequency bandwidth of the OMT presented in [6] more than in 2
times and the relative operation frequency bandwidth of OMT from [4, 5] —
more than in 4 times with the lower reflection coefficient.
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Conclusions
The wideband coaxial OMT for the frequency band 3.4–5.4 GHz, which
provides the coherent reception of orthogonally linearly polarized electromagnetic waves in the whole operation frequency band, has been developed. The reflection coefficient of the coaxial OMT developed is less than −27 dB in the
whole operation frequency band 3.4–5.4 GHz.
The wideband coaxial OMT developed can be used in satellite telecommunication systems, in radioastronomy and in other dual-polarized systems.
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Анотація
Розроблено широкосмуговий ортомодовий перетворювач на основі коаксіального
чотириреберного хвилеводу для діапазону частот 3,4–5,4 ГГц. Коефіцієнт відбиття розробленого коаксіального ОМП нижчий за −27 дБ. Розроблений ОМП може використовуватись у різних двополяризаційних радіотехнічних системах.
Ключові слова: ортомодовий перетворювач, коаксіальний ребристий хвилевід.
Аннотация
Разработан широкополосный ортомодовий преобразователь на основе коаксиального четырехреберный волновода для диапазона частот 3,4-5,4 ГГц. Коэффициент отражения разработанного коаксиального ОМП ниже −27 дБ. Разработанный ОМП может
использоваться в различных двухполяризацийних радиотехнических системах.
Ключевые слова: ортомодовий преобразователь, коаксиальный ребристый волновод.
Abstract
A wideband orthomode transducer based on coaxial quad-ridged waveguide is developed for frequency band 3.4–5.4 GHz. The reflection coefficient of the coaxial OMT developed is less than −27 dB. The OMT developed can be used in different dual-polarized radioengineering systems.
Keywords: orthomode transducer, coaxial ridged waveguide.
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ЗАДАЧА РІВНОМІРНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ У
БАГАТОФАЗНІЙ ЕЛЕКТРОДНІЙ СТРУКТУРІ
Зіньковський Ю. Ф., д.т.н., проф.; Сидорук Ю. К., доцент;
Туровський А. О., асистент
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
Застосування електрофізичних технологій може знайти широкого застосування для сушіння, передпосівної обробки та дезінсекції зерна, деревини, спікання кераміки тощо [1]. Як один із випадків для вказаних процесів може бути застосовано електричне поле високої частоти. Важливою
проблемою при цьому постає необхідність забезпечення рівномірності оброблення сировини.
Розглядається пристрій, який дозволяє забезпечити високу рівномірність напруженості електромагнітного поля в області між електродами,
крізь яку проходить дисперсний потік діелектричної сировини, що підлягає
обробці.
Основу пристрою складають n електродів виконані в формі тонких
металевих смуг з дуговим поперечним перетином,які розташовані на поверхні діелектричного циліндра радіусом R і довжиною l (рис. 1). Електроди
мають однаковий розмір і розташовані через однаковий кутовий проміжок
2θ2, а кутовий розмір кожного з них дорівнює 2θ1. До кожного електрода
підводиться напруга від джерела гармонійної напруги з відповідним фазовим зсувом.
В даній роботі розглядається
випадок використання високовольтного джерела енергії з амплітудою напруги на електродах (120 180)×d В, де d — відстань між протилежними електродами (мм). Частота напруги може бути в межах
10-100 МГц, за якої можна вважати
напруженість електричного поля
між електродами рівномірною.
Однак при незначній зміні математичної моделі теорія може бути застосована і для аналізу структури,
що живиться від джерела надвисоРис. 1. Поперечний перетин структури
кочастотних електромагнітних коливань при формуванні між електродами поперечної ТЕМ хвилі.
Оскільки l>>R, то визначення напруженості електричного поля в середині циліндра зводиться до плоскої задачі на комплексній необмеженій
площині з n-зв‘язною кільцевою границею L, яка розділена на окремі відрі-
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зки розімкнених дуг L1, L2, …, Ln  L, що не мають спільних точок. Потенціал кожної дуги, відповідно, дорівнює V01, V02,…,V0n. Повна комплексна
площина z розділена на дві симетричні, відносно кола радіусом R, області:
зовнішню S+, для якої |z| ≥ R, та внутрішню S-, для якої |z| ≤ R, де z — незалежна комплексна змінна. Задача полягає у визначенні комплексного потенціалу Ф(z)=U(z)+jV(z), де V(z) — потенціал поля, та напруженості електричного поля Ē(z)= – j[Ф'(z)][ ٭2].
Ē(z) є кусково-голоморфною функцією. Властивості функції Ē(z) співпадають з вимогами однорідної задачі спряження теорії сингулярних інтегральних рівнянь [3].
Загальний вигляд виразу, який є розв‘язком однорідної задачі спряження записується у вигляді Е(z) = X(z  )P(z  ), де Х(z  ) – деякий канонічний
розв‘язок задачі, Р(z  ) – довільний поліном, степінь якого визначає індекс
задачі спряження.
Високу ступінь однорідності електричного поля у внутрішній частині
області z (r < R) та рівномірне його обертання можна одержати, якщо розподіл потенціалу на граничних дугах реалізовано згідно виразу:
V0k= V0msin[ Ωt + (k – 1) 2π/n ],
(1)
де Ω — колова частота напруги живлення, k — номер електрода, що розглядається.
Сумарний розподіл напруженості електричного поля в області між
електродами, розрахований відповідно до запропонованої теорії знаходився за отриманим результуючим виразом:
( n  2)
 j cos t 1  Z *( n2) 
n V0 m  sin t 1  Z *
,
E (Z )n 
F1 
(2)
2 R


Z *2 n 2Z *n cos n2  1
де Fi= -n/2π ·A/Ai·1/P-i/n (cos nθ2), А
та Аi — визначник та алгебраїчне
доповнення його і-го елемента, відповідно [4], t – час, Z=z/R — нормована змінна на комплексній
площині z.
Розрахунок
напруженості
електричного поля, згідно виразу (2), свідчить, що при малих
значеннях n електричне поле у
внутрішній частині області (r < R)
комплексної площини z суттєво
неоднорідне, але при збільшенні n
з‘являється зона, в якій поле має
Рис.2. Залежність |E(z)| при n = 8
високу однорідність і зростає зі
збільшенням n. На рис. 2 приведе-
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но графічний результат розрахунків |E(z)| для n=8, звідки видно, що радіус
зони однорідності rод≈ 0,6R. Розмір зони однорідності також залежить від
кута 2θ2. При малих значеннях n вплив цього параметра на однорідність
поля значний, але при збільшенні n його вплив на розмір зони однорідності
зменшується. Значною перевагою даної електродної структури є і те, що
напруженість електричного поля в зоні однорідності має обертовий характер. Ця особливість також підвищує рівномірність опромінення об‘єкту,
особливо в випадках, коли окремі часточки об‘єкту опромінення мають
видовжену форму.
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Анотація
Запропоновано математичну модель багатофазної циліндричної установки для
опромінення сипучих матеріалів. Доведено можливість реалізації зони однорідного поля у внутрішній області циліндричної електродної структури. Відповідно до запропонованої моделі розрахований оптимальний поперечний розмір камери, необхідну кількість електродів для забезпечення зони однорідності електричного поля необхідного
розміру.
Ключові слова: оброблення, електричне поле, потенціал, інтегральні сингулярні
рівняння.
Аннотация
Предложена математическая модель многофазной цилиндрической установки для
облучения сыпучих материалов. Доказана возможность реализации зоны однородного
поля во внутренней области цилиндрической электродной структуры. Исходя из предложенной модели рассчитан оптимальный поперечный размер камеры, необходимое
количество электродов для обеспечения зоны однородности электрического поля необходимого размера.
Ключевые слова: обработка, электрическое поле, потенциал, интегральные сингулярные уравнения.
Abstract
It was proposed a mathematical model of multiphase cylindrical setup for bulk materials
irradiation. The feasibility of a uniform field area providing in the interior of the cylindrical
electrode structure is proved. According to the model the optimum lateral size of the processing camera, the required electrodes number to ensure zone of electric field uniformity of
sufficient size are calculated.
Keywords: processing, electric field, potential, singular integral equations.
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РЕШЕНИЕ ДИФРАКЦИОННОЙ ЗАДАЧИ МЕТОДОМ ШВАРЦА:
МЕТОДЫ ПРОСТОЙ И ОПТИМАЛЬНОЙ ИТЕРАЦИИ
Гнатюк М. А.1; Морозов В. М.1, канд. ф.-м. наук, доцент;
Съянов А. М.2, д. техн. наук, профессор
1
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,
Днепропетровск, Украина
2
Днепродзержинский государственный технический университет,
Днепродзержинск, Украина
Рассмотрим задачу дифракции электромагнитной волны на бесконечной фазированной антенной решетке из плоскопараллельных волноводов с
конечной толщиной стенок, сканирующей в H-плоскости (рис. 1).
Ввиду одинаковости полей во всех ячейках, кроме фазы, рассматривается поле только в одной ячейке, расположенной в начале
координат. Для решения этой задачи методом Шварца разобьем всю область определения поля в выбранной ячейке на две пересекающиеся области. Область I: −a/2 ≤ x ≤ a/2,
−∞ ≤ z ≤ ∞. Область II: −b/2 ≤ x ≤ b/2, 0 ≤ z ≤
∞. В области I при z → −∞ возбуждается
волна Н10 плоскопараллельной линии. Стенки волноводов предполагаются идеально
проводящими, а среда однородной и изотропной. Зависимость от времени задается
множителем exp(jωt). Рассматриваемая ячейРисунок 1. Ячейка фазированка решетки однородна относительно оси Оу,
ной антенной решетки
поэтому электромагнитное поле в ней будет
полностью определяться Еу компонентой этого поля, которая удовлетворяет двумерному уравнению Гельмгольца. Составим следующую систему
интегральных представлений для полных полей областей:

a 
 a  

E I  x,z   Eex  x,z    E II   ,z   G I  x,z;  ,z   dz 
2 
 2  x 
0
(1)

a

a




  E II  ,z   G I  x,z; ,z   dz ;
2 
 2  x 
0
E II  x,z   

a
2



 a2

E I  x,0 

 II
G  x,z ; x,0  dx.
z 

(2)

Здесь Еex — поле единичной амплитуды, создаваемое источником возбуждения в первой области, GI и GII — функции Грина областей I и II,
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представленные в виде разложения по ортонормированной системе поперечных собственных функций областей I и II [1].
Подставляя (2) в (1), зафиксировав при этом точки наблюдения и точки источников, получим интегральное уравнение относительно искомого
поля первой области:
E I  x,z   Eex  x,z  

a
2



E I  x,0  K  x,z; x,0  dx;

(3)

 a2


  II  a
a 
 

K  x,z; x,0    
G   ,z ; x,0  G I  x,z;  ,z   

2 
 2
 x 
0  z

 II  a
a 
 

G  ,z ; x,0  G I  x,z; ,z    dz .
z 
2 
2
 x 
Решая интегральное уравнение (3) можно получить выражения для
определения коэффициента отражения падающей волны H10 в волноводе в
итерации k-порядка в следующем виде:
k
 k 1
 0
R10
 R10
 Vqk1 , R10
 0;


Vq k  

M

Q0

  Vq0k 1 Dmq0 Cmq ,

m  M q0 1

Vq 0  1.

Здесь Cmq и Dmq — коэффициенты, получаемые в результате интегрирования (3), M и Q0 — число учитываемых типов волн.
В результате численного исследования приведенного алгоритма было
установлено, что для относительных толщин стенок волноводов и углов
сканирования, при которых |R10| ≥ 0,5, применение метода простой итерации становится невозможным. Полученный результат совпадает с оценками границ сходимости, основанными на вычислении нормы ядра интегрального оператора [2].
В этом случае для получения сходящегося решения алгоритм простой
итерации метода Шварца может быть преобразован в метод оптимальной
итерации. Выражение относительно поля в первой области в итерации kпорядка принимает вид:
a
2

E I k   x,z   Eex  x,z   1    E I k 1  x,z     E I  x,0  K  x,z; x,0  dx;
 a2

С помощью коэффициента β можно выбрать оптимальное начальное
приближение, для которого итерационный процесс будет сходиться к приближенному результату с минимальной относительной погрешностью.
В таблице 1 показаны численные результаты, полученные с помощью
методов простой (МПИ) и оптимальной итерации (МОИ), а также показано
сравнение с результатами, полученными методом частичных пересекаю-
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щихся областей (МЧПО) [3]. Параметры решетки следующие: относительная толщина стенок t = (b − a)/b = 0,063 и 0,12; b/λ=0.5714.
Таблица 1
МЧПО
МПИ
МОИ
t
sinθ
|R10|
Фаза
|R10|
Фаза
|R10|
Фаза
0,05
0,4714
157,98 0,4767 158,20 0,4714
157,91
0,20
0,4623
156,62 0,4697 156,58 0,4621
156,55
0,063 0,40
0,4282
151,59 0,4347 151,11 0,4280
151,52
0,60
0,3450
139,20 0,3429 138,15 0,3446
139,13
0,70
0,2452
124,05 0,2331 122,61 0,2445
123,97
0,05
0,8064
172,92
>1
–
0,8062
172,93
0,20
0,8016
172,60
>1
–
0,8014
172,61
0,12
0,40
0,7830
171,46
>1
–
0,7828
171,46
0,60
0,7323
169,10
>1
–
0,7322
169,10
0,70
0,6631
167,67
>1
–
0,6631
167,67
Здесь θ — угол сканирования. Число учитываемых типов волн составляло M=8, Q=16 для каждой итерации.
Литература
1. Амитей Н. Теория и анализ фазированных антенных решеток / Н. Амитей,
В. Галиндо, Ч. Ву — М. : Мир, 1974. — 455 с.
2. Канторович Л. В. Приближенные методы высшего анализа / Л. В. Канторович,
В. И. Крылов — М.; Л. — 1962. — 708 с.
3. Прохода И. Г. Применение метода частичных пересекающихся областей для
расчета волноводных ФАР с апертурными неоднородностями / И. Г. Прохода,
В. М. Морозов // Электродинамика и физика СВЧ. Днепропетровск. — 1980. —С.34–42.
Анотація
Розглянуто методи простої та оптимальної ітерації, побудовані на основі альтернуючого методу Шварця. У наведеному прикладі розв‘язана задача дифракції для нескінчених фазованої антенної решітки з плоскопаралельних хвилеводів.
Ключові слова: метод Шварця, функція Гріна, інтегральні рівняння.
Аннотация
Рассмотрены методы простой и оптимальной итерации, построенные на основе
альтернирующего метода Шварца. В приведенном примере решена задача дифракции
для бесконечной фазированной антенной решетки из плоскопараллельных волноводов.
Ключевые слова: метод Шварца, функция Грина, интегральные уравнения.
Abstract
Simple iteration and optimal iteration methods is considered. These methods are based
on Schwarz alternating method. As an example, one solved the diffraction problem for an infinite linear phased array of parallel plate waveguides.
Keywords: Schwarz alternating method, Green`s function, integral equations.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ РОЗКЛАДУ ПОЛІВ ЗА ВЛАСНИМИ
ФУНКЦІЯМИ ДО ЗАДАЧІ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
Гусєва О. В. , к.т.н, доцент; Горб М. С. , аспірант
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут», Київ, Україна
Задача мікрохвильової візуалізації полягає у визначенні розподілу
внутрішньої структури — комплексної діелектричної проникності досліджуваного об‘єкту, за полем, розсіяним даним об‘єктом. Застосування даного методу є актуальним в медицині, через значний контраст у діелектричних властивостях між здоровою та хворою тканинами.
Оскільки більшість реальних досліджуваних об‘єктів є тривимірними
поперечно та поздовжньо неоднорідними, тому виникає необхідність у застосуванні чисельних методів при їх електродинамічному аналізі. Це вимагає значних чисельних затрат, особливо при розв‘язку оберненої задачі, яка
потребує багаторазового вирішення прямої задачі. Тому актуальним є пошук та застосування чисельно ефективних методів при розв‘язку прямої та
оберненої задачі мікрохвильової візуалізації.
В роботі [1] розглянуто модель біологічного об‘єкту у вигляді екранованої поперечно однорідної поздовжньо неоднорідної діелектричної
структури прямокутної форми. Для даної структури розв‘язується задача
визначення внутрішньої структури застосовуючи метод розкладу полів за
власними функціями. Зрозуміло, що така модель є наближенням до реальних фізичних об‘єктів, тому розглядається наступна модель об‘єкту дослідження [2]: поздовжньо однорідний та поперечно неоднорідний діелектричний об‘єкт довільної форми в поперечному перетині — Рис. 1.
При аналізі даного об‘єкту можна заy
Область 2
стосувати метод розкладу полів за власними
функціям. В такому випадку задача має
z
розв‘язуватися в два етапи [3]: на першому
етапі розв‘язується задача на власні значення і визначаються власні хвилі, які можуть
існувати в даному об‘єкті, на другому — на
x
основі заданого джерела збудження визнаОбласть 1
чаються амплітуди знайдених власних
хвиль. Перевагою даного підходу є можливість отримання розв‘язку по повздовжній
Рисунок. 1 Об‘єкт дослідження
координаті методом розділення змінних в
аналітичному вигляді — e jz , що зводить тривимірну поздовжньо однорідну задачу до двовимірної. Для поздовжньо неоднорідних структур, які
максимально відповідають моделі біологічного об‘єкту, можна застосувати
метод узгодження мод.
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Проведено розрахунок задачі на власні значення поперечно неоднорідного діелектричного об‘єкту — Рис. 1. Поле в області 1, яка обмежує неоднорідний об‘єкт дослідження, знаходиться методом кінцевих елементів,
який здатен описати структуру довільної форми з довільними параметрами. У зовнішній необмеженій області 2 поле представляється у вигляді
суми циліндричних гармонік. Отримані власні числа та власні хвилі для
поверхневих хвиль.
На Рис. 2 наведено розподіл поля (власного вектора при   352.4 ) поздовжньої компоненти — Рис. 2 б і поперечних компонент — Рис. 2 в, для
об‘єкту з однією неоднорідністю — Рис. 2 а. Параметри об‘єкта на Рис. 2 а:
R  5 см — радіус об‘єкту дослідження
  R — довжина хвилі
  3 i  10 — відносна діелектрична проникність основної області та
неоднорідності (позначено червоним) відповідно, при цьому об‘єкт розбивається на 338 трикутників

а

б

в

Рисунок 2. а — об‘єкт дослідження,
б — розподіл поздовжньої компоненти, в — розподіл поперечних компонент

Для перевірки даного алгоритму було проведено розрахунок однорідного діелектричного стрижня, власні хвилі якого можна знайти методом
Міжнародна науково-технічна конференція
«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»

127

Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка
розділення змінних [4]. Отримані результати співпадають з похибкою менше 1% для поверхневих хвиль.
Вводячи джерело збудження, для представлення поля у вигляді суми
власних хвиль, необхідно враховувати всі види хвиль, які можуть існувати
у даному об‘єкті. У відкритому діелектричному об‘єкті — Рис. 1 можуть
існувати поверхневі хвилі, комплексні та неперервний спектр хвиль випромінення [3, 4].
Висновки
Запропоновано застосувати метод розкладу полів по власним функціям до задачі мікрохвильової візуалізації. Проведено розрахунок поверхневих хвиль неоднорідної діелектричної структури, яка моделює об‘єкт
дослідження в мікрохвильовій візуалізації. Подальший розвиток даної роботи може бути спрямованим на визначення і врахування повного спектру хвиль при розв‘язку задачі збудження.
Література
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2. Okechukwu F. E. Medical imaging / F. E. Okechukwu — Croatia. : Intech Publisher,
2011. — 400 p. — ISBN 978-953-307-774-1.
3. Барыбин А. А. Электродинамика волноведущих систем. Теория возбуждения и
связи волн / А. А. Барыбин— М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. — 512 с. — ISBN 978-5-92210740-2.
4. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны: 2-е изд. перераб. и доп. /
Л. А. Вайнштейн — М. : Радио и связь, 1988. — 440с. — ISBN 5-256-00064-0.
Анотація
Розглянуто модель біологічного об‘єкту в мікрохвильовій візуалізації, яку запропоновано розраховувати методом розкладу полів по власним функціям. Основною перевагою даного підходу є зменшення чисельних затрат, за рахунок зведення тривимірної задачі до двовимірної.
Ключові слова: розклад поля по власним функціям, мікрохвильова візуалізація.
Аннотация
Рассмотрена модель биологического объекта в микроволновой визуализации, которую предложено анализировать методом разложения полей по собственным функциям. Основным преимуществом данного подхода является уменьшение численных затрат, за счет сведения трѐхмерной задачи к двумерной.
Ключевые слова: задача на собственные значения, микроволновая визуализация.
Abstract
Eigenfunction expansion method to calculate fields in microwave imaging was proposed. Main advantage of this approach is ability of reducing numerical costs of the problem.
Keywords: eigenfunction expansion method, microwave imaging.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ МАГНІТНОЇ ПРОНИКНОСТІ
МІКРОСТРІЧКОЇ ЛІНІЇ НА ФЕРИТОВІЙ ПІДКЛАДИНЦІ
Вунтесмері В. С., к.т.н., доцент; Максимчук Т. М., магістрантка
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Фазообертачі поділяють на дві великі групи — аналогові, які плавно
змінюють фазу від 0 до 360о на виході, і дискретні, які змінюють фазу від 0
до 360о дискретно з заданим кроком [1]. Фаза на виході фазообертача залежить від значення магнітної проникності ферита. Для аналогових фазообертачів магнітну проникність фериту знаходять за відомими формулами [2] для залежності магнітної проникності від магнітного поля, отриманої для однодоменної структури намагніченого до насичення ферита. Для
дискретних фазообертачів з пам‘яттю магнітна проникність залежить від
величини залишкової намагніченості ферита. В роботі [3] досліджувалась
магнітна проникність не намагніченого ферита для хвилеводних фазообертачів.
Існують резонаторні, хвилеводні, гібридні, оптичні та інші методи дослідження магнітної проникності [4–8]. Як правило, вони дозволяють
отримати результат на одній частоті. Перехід на іншу частоту потребує переналаштовування вимірювального стенду. Нами проведено дослідження
ефективної магнітної проникності мікрострічкової лінії на феритовій ненамаеніченій підкладинці в широкій смузі частот за одну установку.
Довжина l відрізка мікрострічкової лінії (МСЛ) кратна цілому числу
напівхвиль λ/2:
𝑙= ,
де 𝑛 = 1, 2,
(1)
𝜆 = 𝑣 /𝑓
де 𝑣 — фазова швидкість хвилі, 𝑓 — резонансна частота.
Таким чином, відрізок довгої лінії як резонансна система має нескінченне число власних видів коливань різних частот, що відповідають різним
значенням n. Кожне власне коливання збуджується відповідною резонансною частотою. Фазова швидкість електромагнітної хвилі в МСЛ:
𝑣 =
,
(2)
√ е

е

де — швидкість світла, е — ефективна магнітна проникність,
ефективна діелектрична проникність.
⁄
Для вузької стрічки
1 е знаходять за формулою [9]:
4⁄
⁄2
1
1
[1
],
е =
1
8 ⁄
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де w — ширина стрічки, h — висота підкладинки.
Підставивши рівняння (2) в (1), отримаємо значення ефективної магнітної проникності:
е

=(

√ е

)

(3)

Експериментально досліджувався мікрострічковий резонатор на феритовій підкладинці, який схематично зображений на рис. 1.
Ширина стрічки w = 0,6 мм, довжина
l=51 мм, висота підкладки h = 1 мм, електрична проникність вибраного фериту із
залізо-ітрієвого гранату ε=14.
Резонансні частоти спостерігались на
екрані панорамних вимірювачів КСВН
типів Р2-54, Я2Р-75 за стандартною методикою. Номер резонансу знаходили за
допомогою зонду по числу стоячих
Рисунок 1.
напівхвиль вздовж мікрострічкового резонатора: 𝑓 = 4,876 ГГц, 𝑓 = 5,826 ГГц, 𝑓 = 7, 46 ГГц, 𝑓 = 8,336 ГГц,
𝑓 = 9,17 ГГц, 𝑓 = 1 ,295
, 𝑓 = 11,411
, 𝑓 = 12,378
.
З формули (3) знаходимо залежність е від частоти (рис.2 ):

Рисунок 2

Висновок
За допомогою мікрострічкового резонатора, довжиною l, можна вимірювати залежність дійсної частини ефективної магнітної проникності за
одну установку в широкій смузі частот.
При зменшені частоти е зменшується при наближенні до частоти
природного феромагнітного резонансу в не намагніченому фериті.
Література
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9. Малорацкий Л. Г. Микроминитюаризация элементов и устройств СВЧ /
Л. Г. Малорацкий — М. : Сов. радио, 1976. — 216 с.
Анотація
Розглянуто експериментальний метод дослідження ефективної магнітної проникності. Представлені графіки залежності е від резонансної частоти. При зменшенні частоти ефективна магнітна проникність зменшується при наближенні до частоти природного феромагнітного резонансу в не намагніченому фериті.
Аннотация
Рассматривается экспериментальный метод исследования эффективной магнитной
проницаемости. Представлены графики зависимости е от резонансной частоты. При
уменьшении частоты эффективная магнитная проницаемость уменьшается при приближении к частоте естественного ферромагнитного резонанса в не намагниченном
феррите.
Abstract
The experimental method for studying the effective magnetic permeability.
are
graphs of the resonance frequency. As the frequency decreases the effective permeability
decreases when approaching the natural frequency of the ferromagnetic resonance in a
magnetized ferrite not.
Ключові слова: мікрострічкова лінія передачі; ефективна магнітна проникність;
ефективна діелектрична проникність; фазообертач.
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ШЛЕЙФОВІ І КІЛЬЦЕВІ МІКРОСМУЖКОВІ РЕЗОНАТОРИ НВЧ З
МІКРОМЕХАНІЧНИМ ПЕРЕЛАШТОВУВАННЯМ РЕЗОНАНСНОЇ
ЧАСТОТИ
Сергієнко П. Ю.; Прокопенко Ю. В., к.т.н., доцент;
Поплавко Ю. М., д. ф.-м. н., професор
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
Мікросмужкові лінії належать до найбільш вживаних пристроїв НВЧ
на сьогоднішній день. Багато пасивних компонентів, таких як фільтри і фазообертачі мають у своїй конструкції мікросмужкові резонатори і однорідні лінії передач для зв‘язку резонаторів між собою. Сучасні телекомунікаційні технології, з кожним роком покривають все більші частотні діапазони. Тому резонатори з перелаштовуваними частотними діапазонами є перспективним рішенням для зменшення вартості і масо-габаритних параметрів телекомунікаційних пристроїв.
Для перелаштування резонансної частоти часто використовують зосереджені компоненти, такі як варактори [1] та p-i-n діоди [2]. Також можливе механічне перелаштування резонансної частоти за рахунок зміни фізичних розмірів резонаторів, котре реалізується за допомогою МЕМС [3]. Мікромеханічне перелаштування резонансної частоти має ряд переваг, перед
вищезгаданими методами. Серед них можна виділити: безперервне перелаштування в широкому діапазоні робочих частот, елементи перелаштування не вносять додаткових втрат і не погіршують добротність резонаторів, можливість підвищення термостабільності конструкцій в порівнянні з
напівпровідниковими елементами перелаштування.
Основна ідея мікромеханічного
перелаштування полягає в зміні ефективної діелектричної проникності
лінії передачі, в результаті внесення
повітряного проміжку між сигнальРисунок 1. Однорідна мікросмужна ліним електродом та підкладкою
нія з мікромеханічним перелаштуван(рис. 1). Оскільки повітряний проміням резонансної частоти
жок розташований перпендикулярно
силовим лініям електричного поля, то виникає сильне збурення електромагнітного поля, що призводить до значної зміни ефективної діелектричної
проникності [4].
Верифікація розрахункових даних отриманих методом кінцевих елементів (МКЕ) і методом кінцевих інтегралів (МКІ) проводилася шляхом
вимірювання резонансної частоти зразків шлейфового і кільцевого резонаторів, представлених на рис.2. На фотографіях знизу представлені діелектрики з низьким значенням діелектричної проникності (Arlon Cu 217LX  =
2,17), на які нанесені рухливі частини резонаторів. Переміщення діелектрика з нанесеною на нього рухливою частиною резонатора, контролюється
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мікрометричним гвинтом, який здатен реєструвати механічні переміщення
з точністю до 1мкм.
Підкладка нерухомої частини
шлейфового резонатора виконана
з матеріалу Rogers RT/duroid
6010.2LM з діелектричною проникністю  = 10,2, вистою 1.91
мм та тангенсом кута діелектричних втрат tgδ = 0.0023. В свою
а)
б)
чергу підкладка нерухомої частиРисунок 2. Фотографії експериментальних
ни кільцевого резонатора виконазразків шлейфового (а) та кільцевого (б)
резонаторів
на з матеріалу Rogers TMM 10i з
діелектричною проникністю  =
9,8, вистою 1.6 мм та тангенсом кута діелектричних втрат tgδ = 0.002.
Залежності резонансної частоти шлейфового резонатора від величини повітряного проміжку d
представлені на рис.3, а залежності
для кільцевого резонатора на рис.4.
Як видно, найсуттєвіша зміна резонансної частоти відбувається при
зміні повітряного проміжку від нуля до декількох десятків мікромерів. Такі мікроскопічні зміщення
Рисунок 3. Залежності резонансної часто- сигнального електроду призводять
до перелаштування резонансної чаті шлейфового резонатора від нормованих значень повітряного проміжку
стоти на декілька десятків відсотків
і дозволяють застосовувати для
електромеханічного перелаштування МЕМС та п‘єзоелектричні актюатори. Слід зазначити, що інтервал переміщень сигнального електроду, що забезпечує перелаштування резонансної частоти в необхідному діапазоні,
зменшуються при зменшенні висоти та збільшенні діелектричної проникності матеріалу підкладки.
При відриві сигнального електроду від поверхні діелектричної підкладки відбувається перерозподіл енергії електромагнітного поля при якому
зростає частка енергії, накопиченої в повітряному проміжку, що призводить до зниження дисипативних втрат у діелектрику. Такий перерозподіл
електромагнітного поля також призводить до зменшення дисипативних
втрат у сигнальному електроді. Обидва чинника збільшують власну добротність резонатора, що підтверджено теоретичними розрахунками та експериментальними даними.
Таким чином, запропонований метод дозволяє перелаштовувати резонансі частоти мікросмужкових шлейфового і кільцевого резонаторів на деМіжнародна науково-технічна конференція
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сятки процентів, при мікромеханічних переміщеннях сигнального електроду, не тільки не погіршуючи власної добротності резонатора, але й збільшуючи її на десятки відсотків.
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Анотація
Представлено шлейфовий і кільцевий мікросмужні резонатори з мікромеханічним
перелаштуванням. Показані основні відмінності від існуючих методів перелаштування
резонансної частоти. Приведені розрахункові та експериментальні залежності резонансної частоти резонаторів від величини повітряного проміжку.
Ключові слова: мікромеханічне перелаштування резонансної частоти, мікросмужні резонатори, шлейфовий резонатор, кільцевий резонатор.
Аннотация
Представлены шлейфовый и кольцевой резонаторы с микромеханическим управлением. Показаны основные отличия от существующих методов перестройки резонансной частоты. Приведены расчетные и экспериментальные зависимости резонансной частоты резонаторов от величины воздушного зазора.
Ключевые слова: микромеханическая перестройка резонансной частоты, микрополосковые резонаторы, шлейфовый резонатор, кольцевой резонатор.
Abstract
Stub and ring resonators with resonance frequency micromechanical tuning are presented. The main differences from existing resonance frequency tuning methods are shown. Calculated and experimental dependences of resonators resonance frequency on air gap value are
given.
Keywords: resonance frequency micromechanical tuning, microstrip resonators, stub
resonator, ring resonator.

134

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

Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка
ЛІНІЙНА ФАЗОВАНА АНТЕННА РЕШІТКА НА ОСНОВІ
ПРОФІЛЬОВАНИХ ЩІЛИННИХ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ
Мазуркевич Г. М., магістрант
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
На сьогоднішній день радіотехнічні системи проявляють тенденцію до
розширення робочого діапазону частот. Це призводить до пошуку нових
конструкцій антен та антенних решіток, які б поєднували у собі мініатюрність, інтегрованість, простоту конструкції та виготовлення зі сталим осьовим випромінюванням в смузі частот з коефіцієнтом перекриття більше
100%. Поставленим вимогам повністю задовольняють профільовані щілинні антени [1], які використовуються в якості елемента ФАР в медицині,
астрономії, радіолокації, широкосмугових системах зв‘язку тощо [1].
Метою даного дослідження є визначення розміру лінійної ФАР, яка
складається з профільованих щілинних антен, при якому подальше збільшення кількості елементів не призводить до суттєвої зміни характеристик
центрального елемента, а також пошук оптимальної кількості елементів
дискретизації простору для забезпечення належної швидкості та якості
розв‘язання електродинамічної задачі. В якості характеристики для порівняння був обраний коефіцієнт відбиття, оскільки він найшвидше виходить
із заданих меж при зміні частоти, а отже, безпосередньо впливає на робочий діапазон частот антенної решітки [2].
В якості елемента лінійної фазованої антенної решітки профільованих
щілинних антен було обрано антену Вівальді, експоненційний профіль якої
апроксимовано п‘ятьма точками. Антена виконана за друкованою технологією з однієї сторони діелектричної основи. Максимальні розміри антени
L = 100 мм, H = 20 мм, товщина діелектричної основи t = 0,762 мм, а її діелектрична проникність ε = 2,17. Розрахунок коефіцієнта відбиття центрального елемента ФАР відбувається в діапазоні частот 3,1..10,6 ГГц. Коефіцієнт відбиття розраховуємо за допомогою програми точного електродинамічного аналізу CST Microwave Studio, який базується на модифікованому методі кінцевих різниць у часовій області.
Відповідно до результатів досліджень, наведених в [3], очікується, що
оптимальною з точки зору швидкості і якості розрахунку буде решітка, яка
складається з п‘яти елементів. Для подальшого порівняння були створені
моделі одно-, трьох-, п‘яти-, семи- та дев‘яти-елементних ФАР. На рис. 1
наведена залежність коефіцієнта відбиття центрального елемента від частоти для лінійної ФАР з різною кількістю елементів. З рис. 1 видно, що,
починаючи з п‘яти елементів у ФАР, коефіцієнт відбиття центрального
елемента на центральній частоті 6,85 ГГц не відрізняється. При цьому, порівнюючи чисельні значення коефіцієнтів відбиття при віддаленні від
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центральної частоти встановлено,
що вони відрізняються не більше
ніж на 10–15%.
На рис. 2 наведена залежність
коефіцієнта
відбиття центрального елемента від
частоти
для
п‘ятиелементної
лінійної ФАР з різною
кількістю
елементів дискреРисунок 1. Коефіцієнт відбиття центрального елемента ФАР з
тизації простору.
різною кількістю елементів у решітці
Зі збільшенням кількості елементів дискретизації підвищується точність електродинамічного аналізу. При цьому
значно зростає час
аналізу ФАР, що при
проведенні серії дослідів, наприклад, при
зборі даних для тренування нейронної мережі, є досить суттєвим
показником.
Нами
встановлено, що, починаючи з розміру
елемента дискретизації, що не перевищує
десятої частини довжини хвилі, точність в
середньому відрізняРисунок 2. Коефіцієнт відбиття центрального елемента
ється не більше ніж на
ФАР з різною дискретизацією простору
15%. В табл. 1 наведена залежність часу аналізу від розміру елемента дискретизації. Як бачимо,
починаючи з дискретизації λ/10 значно зростає час аналізу при майже не
змінній точності.
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З
огляду
на
Таблиця 1
отримані результати
Кількість елементів Час аналізу,
можна зробити висно- Дискретизація
вок, що п‘яти елемен- довжини хвилі
дискретизації
хв
тів достатньо для поλ/6
396828
4
будови лінійної ФАР
609246
6
профільованих
щі- λ/8
944775
10
линних антен, харак- λ/10
теристики централь- λ/15
2151500
20
ного елемента якої λ/20
3628775
35
суттєво не відрізняються від аналогічних ФАР з більшою кількістю елементів у решітці. Крім того, визначено, що оптимальний з точки зору швидкості і якості аналізу розмір елементу дискретизації складає десяту частину довжини хвилі.
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Анотація
Представлені результати досліджень з визначення розміру лінійної ФАР профільованих щілинних антен, при якому подальше збільшення кількості елементів не призводить до суттєвої зміни характеристик центрального елемента. Визначено оптимальний розмір елементу дискретизації такої антенної решітки при її аналізі у програмі CST
Microwave Studio.
Ключові слова: антенна решітка, профільовані щілинні антени, коефіцієнт відбиття.
Аннотация
Представлены результаты исследований по определению размера линейной ФАР
профилированных щелевых антенн, при котором дальнейшее увеличение количества
элементов не приводит к существенным изменением характеристик центрального элемента. Определен оптимальный размер элемента дискретизации такой антенной решетки при ее анализе в программе CST Microwave Studio.
Ключевые слова: антенная решетка, профилированные щелевые антенны, коэффициент отражения.
Abstract
This paper presents an optimal dimention of the linear phased antenna array of tapered
slot antennas. An optimal dimension of space discretization element of such phased antenna
array in CST Microwave Studio is determined.
Keywords: antenna array, tapered slot antennas, reflection coefficient.
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ДОБРОТНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ЭКРАНИРОВАННОГО
СОСТАВНОГО МЕТАЛЛО-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА
Савин К. Г.; Прокопенко Ю. В., к.т.н. доцент;
Поплавко Ю. М., д.ф.-м.н. профессор
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Быстрое развитие беспроводных технологий за последние годы стало
причиной повышения интереса к перестраиваемым селективным устройствам. Традиционным решением для высокодобротных устройств являются
конструкции на основе диэлектрических резонаторов (ДР). Цилиндрические экранированные составные металло-диэлектрические резонаторы
(СМДР) обеспечивают более широкий диапазон перестройки по сравнению с перестраиваемыми ДР. Кроме того, СМДР позволяют существенно
уменьшить размеры селективных устройств [1].
Эта работа посвящена исследованию добротности цилиндрического
экранированного СМДР, в том числе диэлектрическим потерям и потерям
в металле.
Общий вид СМДР приведен
на рис.1. СМДР включает в себя
две соосные цилиндрические области радиуса R, высотами h и d, c
относительными проницаемостями ε1 и ε2, помещенные между
двумя металлическими пластинами. Пространство вокруг цилиндрических областей заполнено диРис. 1. Конструкция цилиндрического экра- электриком с относительной пронированного СМДР.
ницаемостью ε3, который в свою
очередь окружен металлической
стенкой радиуса Rs.
Собственная добротность Q0 может быть представлена в виде:
1
1
1


,
Q0 Qd Qm
где Qd — добротность, обусловленная диэлектрическими потерями, Qm —
добротность, обусловленная потерями в металле.
Qd и Qm могут быть определены следующим образом:
U  Ud 2  Ud3
Qd  0 d 1
,
Pd 1  Pd 2  Pd 3

Qm  0
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где Ud1, Ud2, Ud3 — энергии, запасенные в диэлектрических средах с относительными проницаемостями ε1, ε2 и ε3 соответственно, Pd1, Pd2, Pd3 —
мощности тепловых потерь в диэлектрических средах с относительными
проницаемостями ε1, ε2 и ε3 соответственно, Pm — мощность потерь в металле, ω0 — угловая резонансная частота.
Ud1, Ud2, Ud3 могут быть получены с помощью выражений:
2

U d 1  1 0  E2  r  dV ,
2 diel1
Ud 2 

2
 20
E
r
dV ,


2
2 diel 2

Ud3 

2
 3 0
E
r
dV ,


1
2 diel 3

где ε0 — абсолютная диэлектрическая проницаемость, E1  r  и E2  r  —
электрические поля в областях 1 и 2 соответственно.
Pd1, Pd2, Pd3 могут быть описаны следующим образом:
Pdi  0 tgiU di , i  1,3,
где tgδ1, tgδ2, tgδ3 — тангенсы углов диэлектрических потерь в средах с относительными проницаемостями ε1, ε2 и ε3 соответственно.
Pm может быть описана выражением
Pm  Rs



H  r   in dS ,
2

walls

где H  r  — магнитное поле, in — орт нормали к металлической стенке,
Rs — поверхностное сопротивление, которое можно найти по формуле:
f 0
Rs 
,

где f — частота, μ — относительная магнитная проницаемость металла (в
дальнейших расчетах принято μ = 1), μ0 — абсолютная магнитная проницаемость, ζ — удельная проводимость металла.
В случае перестраиваемого цилиндрического экранированного СМДР
в качестве диэлектриков с проницаемостями ε2 и ε3 выступает воздух. Поэтому, ε2 = ε3 = 1, tgδ2 = tgδ3 = 0. При этом перестройка осуществляется изменением толщины воздушного зазора d.
На рис. 2 приведены рассчитанные методом конечного интегрирования зависимости от нормированной толщины воздушного зазора нормированных добротностей: Qd tg , обусловленной диэлектрическими потерями,
(рис. 2, а) и Qm /  , обусловленной потерями в металле, (рис. 2, б).
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а)
б)
Рис. 2. Зависимости от нормированной толщины воздушного зазора для различных соотношений R/h: а) нормированной добротности, обусловленной диэлектрическими потерями, при 1 = 30, Rs = 1,5R, tgδ1 = 10-3; б) нормированной добротности, обусловленной потерями в металле, при 1 = 30, Rs = 1,5R, ζ = 1,59∙107 См/м.

Хорошо видно, что перестраиваемый СМДР не просто сохраняет, но
повышает свою добротность при перестройке. Наличие максимума Qd может быть использовано для высокодобротных неперестраиваемых СМДР.
Литература
1. Savin K. Mode Matching Technique Solution for Shielded Tunable Cylindrical Metal-Dielectric Resonator / K. Savin, Yu. Prokopenko and G. A. E. Vandenbosch // 2013 IEEE
XXXIII International Scientific Conference ―Electronics and Nanotechnology‖ (ELNANO2013), Kyiv, Ukraine, 16–19 April 2013. — Р. 118—122.
Анотація
Досліджено добротність складеного метало-діелектричного резонатора, зокрема
діелектричних втрат і втрат у металі. Показано зростання добротності при збільшенні
товщини повітряної щілини, що може бути використано для високодобротних резонаторів з постійною товщиною повітряної щілини або переналаштовуваних резонаторів,
що не лише зберігають, але покращують добротність при переналаштуванні.
Ключові слова: метало-діелектричний резонатор, добротність, повітряна щілина.
Аннотация
Исследована добротность составного металло-диэлектрического резонатора, в том
числе диэлектрические потери и потери в металле. Показан рост добротности при увеличении толщины воздушного зазора, что может быть использовано для высокодобротных резонаторов с постоянной толщиной воздушного зазора или перестраиваемых резонаторов, не только сохраняющих, но повышающих добротность при перестройке.
Ключевые слова: металло-диэлектрический резонатор, добротность, воздушный
зазор.
Abstract
Quality factor of complex metal-dielectric resonator is discussed. It was shown that both
metal and dielectric losses decrease in case the air gap width increases. It can be used for tunable resonators which not only maintain but improve their Q factor a resonant frequency
tuned. High-Q resonators with a constant air gap can be applications as well.
Keywords: metal-dielectric resonator, Q factor, air gap.
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СМУГО-ПРОПУСКАЮЧІ ФІЛЬТРИ МІЛІМЕТРОВОГО
ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ ЕКРАНОВАНОЇ МСЛ
Борисовський О. О., магістр; Омеляненко М. Ю., старший викладач;
Турєєва О. В., старший викладач
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
Розробка смуго-пропускаючих фільтрів (СПФ) міліметрового діапазону є однією із важливих проблем на шляху створення повністю планарних дешевих трансиверів для абонентських станцій систем широкосмугового доступу. Дана робота присвячена одному із перспективних шляхів
побудови таких фільтрів — фільтрам на резонаторах із чвертьхвильовими
зв‘язками, які утворені паралельними шлейфами у екранованій мікросмужковій лінії (ЕМСЛ). Наявність структурних резонансів у резонаторах дозволяє отримати високу селективність фільтру при малому числі резонаторів, що забезпечує прийнятний рівень втрат у смузі пропускання фільтра у цьому діапазоні.
Вигляд структури фільтра зображено на рис. 1; вона достатньо відома
і така,що часто використовувалась на
частотах менше 10 ГГц [1]. Відповідно, спрощений синтез фільтра виконаний згідно із відомою методикою
без урахування дифракції на неоднорідностях структури. На другому
етапі отримані розміри оптимізувались у середовищі AWR Microwave
Office за допомогою моделей цих неоднорідностей. Корекція розмірів, що
Рисунок 1. Вихідна топологія СПФ
становить величину приблизно 10 –
15%, дозволяє отримати необхідну
частотну характеристику, а отримані в результаті оптимізації розміри елементів фільтра використовувались у якості вихідних при остаточній оптимізації структури, яка виконувалась у середовищі CST Microwave Studio.
Зокрема, нижче наведені результати розробки трирезонаторного СПФ
із вихідними параметрами: f0 = 26 ГГц; f = 540 МГц; характеристика
Чебишева, пульсації Lar = 0.2 дБ. Фільтр виконаний на основі матеріалу
RT 5880, товщина діелектрика d = 254 мкм, товщина металізації t = 17 мкм,
діелектрична стала  = 2.2. Металевий екран мав переріз axb = 6x2 мм.
Найбільш суттєвим результатом розрахунків даного фільтра у середовищі CST Microwave Studio було те, що ніякою зміною розмірів елементів
фільтра за топологією рис. 1 не вдалося отримати частотну характеристику, що задовольняє зазначеним вище вимогам. Останнє, ймовірно,
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пов‘язане із безпосередньою електромагнітною взаємодією окремих резонаторів. Разом із тим зміна вихідної топології на зображену на рис.2 дозволила швидко оптимізувати розміри і отримати бажаний результат. Підкреслимо, що це підтверджує результати
ряду авторів — наприклад [2] — щодо
фільтрів міліметрового діапазону іншої конфігурації про необхідність ретельного вибору конструкції фільтра
для його успішної реалізації.
На рис.3 наведена частотна характеристика розробленого фільтра за топологією рис. 2 (суцільна крива). На
тому ж рисунку наведена частотна хаРисунок 2. Змінена топологія СПФ
рактеристика того ж фільтра, розрахована без урахування взаємодії окремих резонаторів у середовищі AWR Microwave Office. Також на рисунку
представлена характеристика канонічного трирезонаторного фільтра Чебишева. Із порівняння графіків видно, що, по-перше, використання у якості
резонаторів паралельних розімкнених шлейфів значно збільшує крутість
частотної характеристики, що пов‘язане із складною структурою резонаторів. По-друге, взаємодія резонаторів при оптимальному
L, дБ
розташуванні них у розробленій конструкції дозволила
ще значніше збільшити крутість частотної характеристики в області частот нижче
смуги пропускання. Зазначимо, що отримана крутість
відповідає крутості канонічного фільтра Чебишева із 6
резонаторами.
f, ГГц
Переваги запропонованого підходу підтверджують
Рисунок 3. Частотні характеристики СПФ
результати експериментального дослідження ( точки на
рис. 3). Видно, що при досягнутій селективності втрати фільтра у смузі
пропускання не перевищують 2.5 дБ,
Таким чином запропонований підхід дозволяє отримати значну крутість характеристики СПФ при малій кількості резонаторів фільтра. При
цьому втрати в смузі пропускання за своїм рівнем незначні, що робить доцільним використання подібних СПФ у приймальному і передаючому тра-
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ктах трансівера абонентської станції системи широкосмугового доступу
міліметрового діапазону довжин хвиль.
Література
1. Фельдштейн А. Л. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ /
А. Л. Фельдштейн, Л. Р. Явич. — М. : Связь, 1971. — 388 с.
2. Ruis E. Design of Microstrip Dual Behavior Resonator Filters: A Practical Guide /
E. Ruis, C. Quendo, A. Manchec et.all. // Microwave Journal. — 2006. — №12. — С. 72—
86.
Анотація
Представлені результати розробки смуго-пропускаючих фільтрів міліметрового
діапазону на основі екранованої мікросмужкової лінії. Завдяки вибору структури резонаторів і топології фільтра отримано його високу селективність при малій кількості резонаторів, що зумовило малі втрати у смузі пропускання.
Ключові слова: міліметровий діапазон, фільтри, мікросмужкова лінія.
Аннотация
Представлены результаты разработки полосно-пропускающих фильтров миллиметрового диапазона на основе экранированной микрополосковой линии. Благодаря
выбору структуры резонаторов и топологии фильтра получена его высокая селективность при малом количестве резонаторов, что обусловило малые потери в полосе пропускания.
Ключевые слова: миллиметровый диапазон, фильтры, микрополосковая линия.
Abstract
The results of design of millimeter wave bandpass filters based on a shielded microstrip
line are presented. Due to the choice and structure of the filter resonators and topology the
high selectivity with a small number of resonators was obtained. This resulted in a small loss
in the passband.
Keywords: millimeter wave, filters, microstrip line
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Телекомунікація, радіолокація, навігація
ГЕОРАДАР ДЛЯ ПОШУКУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТАЛІВ
Абрамович А. О., магістрант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна

Генератор тактових
імпульсів
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Блок обробки на
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Радіолокаційний блок

Запам‘ятовувальний
пристрій

Сучасний георадар — це складний геофізичний прилад для неруйнівного контролю неоднорідностей середовища. Існує велика кількість типів
георадарів, які відрізняються за своїм призначенням. На ринку георадари
представлені моделями різних виробників (Minelab, Garrett, Tesoro,
Fisher), огляд яких надається в [1].
Кожен із георадарів має свою структуру, свої переваги та недоліки.
Функціональна схема георадару визначається його призначенням: для пошуку чорних чи кольорових металів, розмінування, використання в археологічних та геологічних розвідках (для пошуку золотих самородків) та ін.
В основі роботи георадару лежить підповерхневе зондування — явище відбивання електромагнітної хвилі від межі поділу шарів з різною діелектричною чи магнітною проникністю. Такими межами є як геологічні
об‘єкти, так і локальні неоднорідності різної природи. Георадари з великою вірогідністю визначають цю неоднорідність та глибину її залягання,
але не можуть визначити склад неоднорідності, наприклад, це сталь чи золото. Тому виникла необхідність в створенні георадару вільного від цього
недоліку.
На теперішній час для підповерхневого зондування використовуються
радіолокаційні та вихрострумові способи визначення неоднорідностей і
сучасні георадари будуються на одному із вказаних способів вимірювання.
В розробленому георадарі поєднано переваги радіолокаційного [2] та
вихрострумового [3] способів ідентифікації неоднорідностей в одній системі, що дозволило підвищити вірогідність виявлення та провести класифікацію типу виявленої неоднорідності. Такий георадар побудовано за наступною структурною схемою (рис. 1).
Прийнятий антеною сигнал паралельно обробляється в радіолокаційному та вихрострумовому блоках, а після оцифровування

Рис. 1 Структурна схема радіолокаційно-вихрострумового георадара
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сигнали записуються у пам'ять. Із пам'яті на мікроконтролер в блоці обробки поступають виборки сигналів із радіолокаційного та вихрострумового
блоків, де здійснюється почергова їх обробка з метою поєднання переваг
двох різних способів.
Розглянемо роботу радіолокаційного блоку.
Якщо радіолокаційний сигнал описується дійсною функцією s (t ) , то
гармонічний склад сигналу в частотній області описується перетворенням
Фур'є S  f  



 s t  e

2ift

dt.



Спектр відбитого імпульсу S *  f



в частотній області відповідає ви-

разу S *  f   R  f  S  f  . Запишемо відбитий сигнал у часовій області:
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Такий сигнал подається на вхід запам‘ятовувального пристрою та вихрострумового блоку, який і визначає тип металу.





Запишемо напругу U В Д , яка вноситься досліджуваною неоднорідністю у приймальну антену в вихрострумовому блоці.
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де NД, NЗ — кількість витків у приймальній та у передавальній антені,
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де µ r відносна магнітна проникність, x   R З ,   R З  µ a ,  — провідність металу [4]. У формулі (2) замінимо струм у витку як напругу при

йнятого сигналу на активному навантаженні, I  S * R .
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Таким чином напруга, що приходить у приймальну антену від об‘єкта
контролю, залежить від провідності металу [5].
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Сигнал U В Д подається на вхід запам‘ятовувального пристрою, а блок
обробки на мікроконтролерному пристрої почергово зчитує сигнали з радіолокаційного та вихрострумового блоків та обробляє їх.
Таким чином, поєднавши переваги радіолокаційного та вихрострумового способів обробки сигналів, вдалося створити прилад, в основу функціонування котрого покладено новий метод виявлення сигналів, який відкриває шлях до розробки та застосування гібридних систем в геолокації.
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Анотація
Запропоновано розроблений автором георадар, в якому поєднано переваги радіолокаційного та вихрострумового способів ідентифікації неоднорідностей в одній системі, що дозволило підвищити вірогідність виявлення та провести класифікацію виявленого металу.
Ключові слова: георадар, радіолокаційний спосіб, вихрострумовий спосіб.
Аннотация
Предложено разработанный автором георадар, объединяющий преимущества радиолокационного и вихретокового способов идентификации неоднородностей в одной
системе, что позволило повысить вероятность обнаружения и провести классификацию
обнаруженного металла.
Ключевые слова: георадар, радиолокационный способ, вихретоковый способ.
Abstract
A ground penetrating radar developed by the author, which combines the advantages of
radar and eddy current methods of identification of irregularities in a single system, thus
improving the probability of detection and make a classification of the detected metal.
Keywords: ground penetrating radar, the radar method, eddy current method.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОРЕЛЕЙНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ С
ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
РАДИОСИГНАЛОВ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
СТАНДАРТА DVB-C
Авдеенко Г. Л., старший преподаватель;
Якорнов Е. А., к.т.н., профессор; Лавриненко О. Ю., магістрант;
Адамович О. Ю., студент
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина
Известно [1], что использование частотной модуляции (ЧМ), обладающей хорошей помехоустойчивостью к воздействию флуктуационного
шума в аппаратуре радиорелейных линий связи (РРЛС), позволяет обеспечить необходимые показатели надѐжности еѐ функционирования. В большинстве случаев ЧМ применяется в первую очередь как в модемах аналоговых радиорелейных станций (РРС) типа «Р-600», «КУРС» и.т.п, предназначавшихся для формирования ЧМ сигнала из группового многоканального телефонного сообщения аналоговой аппаратуры уплотнения или сигнала телевизионной программы (ТВ), так и в низкоскоростных
(2,048/8,448 Мбит/с) модемах цифровых радиорелейных станций (ЦРРС)
ранних образцов.
На сегодняшний день цифровые РРЛС уже имеют пропускную способность сотни Мбит/с – единицы Гбит/с и позволяют в общем транспортном потоке передавать десятки-сотни ТВ. Однако оборудование таких
ЦРРС стоит очень дорого и может оказаться не по карману для операторов
телевизионного вещания, работающих на телекоммуника-ционном рынке
Украины. В то же время, в нашей пока ещѐ стране насчитывается весомый
парк аналоговых РРС и продолжается процесс цифровизации РРЛС.
Таким образом, актуальной становится задача приспособления действующих РРЛС с ЧМ, как правило, малую спектральную эффективность
использования полосы частот ствола из-за необходимости обеспечения
требуемой помехоустойчивости этой РРЛС, для передачи цифровых телевизионных мультиплексов (цифровых пакетов ТВ прог-рамм), имеющих
большую скорость, в этой же полосе радиочастот ствола с минимальной
модернизацией модемного оборудования. Технические варианты решения
указанной задачи подробно рассмотрены в работах [2–4]. В данном докладе один из вариантов решения указанной задачи рассмотрен на примере
комплекта из двух РРС с ЧМ «Комплекс МГ».
Предлагаемый вариант практического исследования возможности
применения РРС с ЧМ для передачи радиосигналов ЦТВ стандарта DVB-C
изучался на примере макета, специально созданного для этой цели, и
структурная схема которого показана на рис.1., а спектрограммы сигналов — на рис. 2. Макет состоит из 4-х основных частей (подсистем, модулей): первая часть — подсистема формирования радиосигнала ЦТВ станМіжнародна науково-технічна конференція
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дарта DVB-C; вторая часть — подсистема сопряжения с модулятором модема Ц-2/8, третья часть — это типовое оборудование РРЛС, то есть модемы Ц-2/8 и приемо-передающие блоки РРС «Комплекс МГ», соединенные
между собой поляризационным волноводным аттенюатором с возможной
глубиной регулировки затухания от 0 до 50 дБ, который выполняет роль
эквивалента реальной линии связи, четвѐртая часть — подсистема сопряжения с демодулятором модема Ц-2/8 и высоко-частотным интерфейсом
ресивера кабельного ЦТВ стандарта DVB-C.

Рисунок 1. Структурная схема макета для исследования передачи радиосигнала ЦТВ
стандарта DVB-C через РРЛС с ЧМ

а)

б)

в)

Рисунок 2. Спектрограммы радиосигнала DVB-C на выходе трансмодулятора (а),
радиосигнала КАМ-ЧМ на выходе модема Ц-2/8, в) радиосигнала DVB-C
на входе ресивера кабельного ЦТВ

В резулатате монтажа макета и проведения испытаний была показана
практическая возможность приспособления действующих РРЛС с ЧМ для
передачи радиосигнала цифрового телевидения стандарта DVB-C, переносящего 8 ТВ программ скоростью 41 Мбит/с в полосе частот около 26
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МГц, требующая минимальной модернизации модемного оборудования
действующей РРС. В результате спектральная эффективность ствола РРЛС
повышается со значения 0,7 бит/с/Гц до значения, равного 1,5 бит/с/Гц и
кроме того, обеспечиваются требуемые показатели качества передачи пакета ТВ программ (уровень шкалы «Качество» не менее 88%).
Література
1. Микроволновые технологии в телекоммуникационных системах: [учебное
пособие СПбГУАП] /В. Ф. Михайлов, Т. Н. Нарытник, И. В. Брагин, В. Н. Мошкин. —
СПб.: 2003. — 337 с. — ISBN 5-8088-0092-7.
2. Нарытник Т. Н. Использование двухуровневой модуляции КАМ-ЧМ системе
МИТРИС / Т. Н. Нарытник, А. И. Семенко // Наукові записки УНДІЗ. — 2010. —
№1(13). — С.31—36.
3. Ильченко М. Е. Использование метода комбинированной модуляции в
микроволновых телекоммуникационных системах передачи данных / М. Е. Ильченко,
В. М. Илюшко, Т. Н. Нарытник // Радіоелектронні та комп‘ютерні системи. — 2009. —
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4. Ильченко М. Е. Микроволновая телекоммуникационная система МИТРИСМЮІ с применением комбинированной модуляции М-QAM/FМ / М. Е. Ильченко,
Т. Н. Нарытник, В. В. Волков, П. Я. Ксензенко, П. В. Химич // Электроника и связь.
Тематический выпуск «Проблемы электроники» — 2008. — С.214—219.
Анотація
Запропонований варіант практичної реалізації ідеї використання радіорелейних
ліній зв'язку (РРЛЗ) з частотною модуляцією (ЧМ) для передачі радіосигналів цифрового телевізійного мовлення (ЦТВ) стандарту DVB-C на базі устаткування радіорелейних
станцій «Комплекс МГ». Розробка може бути корисна операторам телевізійного мовлення для модернізації своїх аналогових РРЛС і виробникам устаткування мікрохвильових телерадіоінформаційних мереж, в першу чергу вітчизняним.
Ключові слова: радіорелейна лінія зв‘язку, частотна модуляція, радіосигнал DVB-C
Аннотация
Предложен вариант практической реализации идеи использования радиорелейных
линий связи (РРЛС) с частотной модуляцией (ЧМ) для передачи радиосигналов цифрового телевизионного вещания (ЦТВ) стандарта DVB-C на базе оборудования радиорелейных станций «Комплекс МГ». Разработка может быть полезна операторам телевизионного вещания для модернизации своих аналоговых РРЛС и производителям оборудования микроволновых телерадиоинформационных сетей, в первую очередь отечественным.
Ключевые слова: радиорелейная линия связи, частотная модуляция, радиосигнал
DVB-C
Abstract
The variant of practical application of the radio relay link (RRL) with frequency
modulation for the transmission of DVB-C standard digital television broadcasting
radiosignals with usage «Complex MG» radio relay stations equipment is presented. This
development can be useful for televisional broadcasting operators for its analog RRLs
modernization and for microwave networks equipment vendors, in the first place domestic.
Keywords: radio relay link, frequency modulation, DVB-C radiosignal.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ МАРШРУТИЗАЦИИ В
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
Албул А. С., аспирант
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
«ХАИ», Харьков, Украина
Управление на сетевом уровне и связанные с ним процессы организации спутниковых каналов, распределения информационных потоков и
управления информацией являются важными при построении высокоскоростных низкоорбитальных спутниковых систем (ВНСС) [1].
В силу характерных особенностей ВНСС (таких как высокая динамика
взаимного движения потребителей и КА-узлов и большие задержки, вызванные большими расстояниями между узлами) методы анализа и моделирования, полученные для обычных сетей, непригодными для высокоскоростных низкоорбитальных спутниковых систем.
Поэтому является актуальной задача анализа взаимодействия на сетевом уровне ВНСС.
Задачу управления процессом обмена информацией можно разделить
на две составляющие: управление интенсивностью передаваемых по сети
информационных потоков и распределение этих потоков по сети.
Процедуры управления интенсивностью информационных потоков
должны обеспечивать функционирование сети без перегрузок, за счет оптимизации между временем доставки информации и ограничением трафика.
Распределение информационных потоков по сети осуществляется либо на основе управления структурой сети, либо посредством управления
путями передачи информации по сети без изменения еѐ структуры.
Конкретный метод маршрутизации обычно реализуется в рамках протокола сетевого уровня. Он оказывает существенное влияние на две основные характеристики сети — производительность сети (количество обслуживаний в единицу времени) и среднюю задержку информации в сети.
Количественный учет факторов, связанных с перегрузкой сети, позволяет использовать модели сети, основанные на интенсивностях трафика —
потоковые модели [2, 3].
Потоковые модели основываются на применении среднего трафика,
проходящего по линии связи. При этом под нагрузкой линии связи i-го узла с j-м понимается интенсивность трафика хij, называемого потоком, проходящим по линии (i, j).
Для количественного описания эффективности сети в потоковых моделях используют стоимостную функцию [2]
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Д   Дij ( xij ),
(ij )

(1)

где Дij(F) — некоторая монотонно возрастающая функция, часто определяемая следующим выражением
F
Дij ( F ) 
 dij F ,
(2)
cij  F
где сij — пропускная способность линии (ij), dij — задержка из-за обработки и распространения.
Выражение (1) имеет смысл среднего числа пакетов в системе в предположении, что каждая очередь описывается моделью системы массового
обслуживания M/M/1 и учитывает факт возникновения перегрузки при
приближении к пропускной способности линии [3]. Поэтому для оптимизации маршрутов необходимо обеспечить минимизацию функции (1).
В работе обосновано выбраны показатели эффективности (коэффициент загрузки радиоканала, время задержки в сети) на основе стоимостной
функции, по которым определяется загрузка радиолинии.
Методы и алгоритмы маршрутизации влияют на величину задержки
информации и через неѐ на величину отвергнутой нагрузки, устанавливаемую алгоритмом управления потоком. То есть повышение эффективности
маршрутизации уменьшает задержку информации, что дает возможность
алгоритму управления потоками принимать в сеть больше трафика и увеличить производительность сети.
Литература
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Анотація
Досліджуються методи та алгоритми маршрутизації в високошвидкісних низькоорбітальних супутникових системах зв‘язку.
Ключові слова: алгоритми маршрутизації, супутникові системи.
Аннотация
Исследуются методы и алгоритмы маршрутизации в высокоскоростных низкоорбитальных спутниковых системах святи.
Ключевые слова: алгоритмы маршрутизации, спутниковые системы.
Abstract
Methods and algorithms of routing in high-speed LEO satellite communication systems
are investigated.
Keywords: routing algorithms, satellite systems.
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ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ ЕРЛАНГА ДО АНАЛІЗУ ОБМІНУ
ДАНИМИ У СИСТЕМАХ МОБІЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ
Баховський Петро Федорович, к.т.н., доцент;
Євсюк Микола Миколайович, к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
У системах мобільних телекомунікацій (як приклад — SAE/EPS) високошвидкісні додаткові канали динамічно включаються, якщо здійснюється передача пакетних даних, і відключаються, коли така передача закінчується. Для управління рівнем системної інтерференції одночасно активується обмежене число додаткових каналів. Ці високошвидкісні канали можуть розглядатися як сервери в моделі Ерланга [1].
Пакетні дані, які підлягають передачі, або негайно передаються, або
зберігаються в очікуванні передачі. У висхідній радіолінії зберігання даних
забезпечується в мобільному пристрої обміну даними. У низхідній радіолінії зберігання даних забезпечується в буфері стільника. Ця ситуація відповідає черзі відповідно моделі Ерланга, коли отриманий запит на обслуговування чекає доступу до серверів. В обох випадках може бути збережено
велику кількість надісланих повідомлень, отже, довжина черги, як і припускає модель Ерланга, прямує до нескінченності. Співвідношення між завантаженням, кількістю серверів і середнім часом очікування в черзі також
визначаються цією моделлю. Якщо такі значення будуть визначені, то можна розрахувати повну пропускну спроможність трафіку з використанням
наступного виразу:
N 1

K   nμp  n   Nμpd ,
N 0

де: K — повна пропускна спроможність; µ — середня швидкість завершення обслуговування; p(n) — час затримки залежно від поточного стану
системи; pd — час затримки.
Розрахункове завантаження, обчислене з використанням моделі Ерланга, надалі порівнюється з передбачуваним навантаженням для оцінки необхідного числа секторів для підтримки заданого об‘єму трафіку.
Отримане навантаження, виражене в Ерлангах, підсумовується, тому
для його розрахунку використовуємо вираз:
λi
λ total 
i
,
E

μ
μ
де: E — загальне завантаження, Ерл; λtotal — частота надходження запитів
на обслуговування (наприклад, число повідомлень в секунду); µ — середня
швидкість завершення обслуговування, що оцінюється для загальної моделі Ерланга; λ i — частота надходження запитів на обслуговування (кіль-
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кість повідомлень в секунду), що поступають від i користувачів; i — число
користувачів даних.
Трафік обміну даними в мережах передбачається планувати за відповідним алгоритмом [2]. Наприклад, якщо один сектор може забезпечити
підтримку пропускної спроможності 100 Кбіт/с для заданого обмеженого
часу очікування, то необхідно 10 секторів для реалізації загальної пропускної спроможності 1000 Кбіт/с. Насправді для виконання ряду інших вимог, наприклад таких, як забезпечення необхідної зони обслуговування,
може виникнути необхідність у більшому числі секторів. Втрати при розповсюдженні радіохвиль та відповідні межі стільника по обміну даними,
проведемо шляхом розрахунку чутливості, потрібної для приймача мобільного абонента при певній швидкості передачі:
FNtW
Smin
Smin  E S  
, a
,
g
Pmax g net y
d max  1  β  N  1 ηα
де Smin — необхідна мінімальна чутливість приймача мобільного абонента;
Е — оператор математичного очікування; F — коефіцієнт шуму приймача
мобільного абонента; Nt — загальне число каналів мережі; W — ширина
смуги пропускання; g — виграш за рахунок розширення спектру сигналів
при обробці; d max — максимальне відношення енергії інформаційного біта
до спектральної щільності теплового шуму та інтерференції; β — відношення інтерференції іншого стільника до інтерференції обслуговуючого
стільника для висхідної радіолінії; N — число активних мобільних абонентів у межах сектора; ηα — середнє очікуване значення коефіцієнта використання каналу; а — загасання електромагнітної хвилі при розповсюдженні
між антеною базової станції і мобільним абонентом; Pmax — максимальна
потужність, що віддається мобільним абонентом в антену; g net — мережний виграш, який складається з коефіцієнта підсилення антени мобільного
терміналу, втрат в голові та тілі оператора, втрат на проникнення крізь будівельні об‘єкти та транспортні засоби, коефіцієнта підсилення антени базової станції та втрат у радіочастотному кабелі антенно-фідерного пристрою базової станції; у — повільні завмирання радіохвиль.
Після відповідних перетворень, рівняння енергетичного балансу низхідної радіолінії в режимі передачі даних матиме вигляд:
η g 1  γ 
 ηα ,
Nlinks ηα ηβ
1

 1 ηd  
σ α2 σβ2 σβ2 σ α2 
k
1  ξ    1 
 2 2
2 2
η η  
η
η
ηβ ηα 
N
β
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де: ηα — середнє значення коефіцієнта використання каналу; ηβ — середнє значення інтерференційного співвідношення; k — множник, який використовується в Гаусовому розподілі; σ α — стандартне відхилення коефіцієнта використання каналу; σβ — стандартне відхилення інтерференційного
співвідношення.
Виконання цієї нерівності забезпечує підтримку сервісу обміну даними на межі стільника як за додатковим, так і за основним каналами.
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Анотація
У системах мобільних телекомунікацій пакетні дані, які застосовують для прийому/передачі інформації, потребують проведення розрахунків просторового розподілу
для абонентів мобільної мережі. Такі розрахунки можуть бути використаними для розробки проектів перспективних систем мобільного зв`язку. Застосування моделі Ерланга
при аналізі обміну даними дало можливість розробити методику визначення пропускної спроможності та ємності в режимі обміну, та оцінити наявність чи відсутність ресурсу радіолінії необхідного для прийому/передачі таких даних.
Ключові слова: трафік, радіохвилі, модель Ерланга, мобільний зв'язок.
Аннотация
В системах мобильных телекоммуникаций пакетные данные, применяемые для
приема/передачи информации, требуют проведения расчетов пространственного распределения для абонентов мобильной сети. Такие расчеты могут быть использованы для
разработки проэктов перспективных систем мобильной связи. Применение модели Эрланга при анализе обмена данными позволило разработать методику определения пропускной способности и емкости в режиме обмена и оценить наличие или отсутствие
ресурса радиолинии необходимого для приема/передачи этих данных.
Ключевые слова: трафик, радиоволны, модель Эрланга, мобильная связь.
Abstract
In mobile telecommunications system packet data that`s used to transmit/receive data,
require the calculation of the spatial distribution for mobile networks. These estimates can be
used for the development of advanced systems of mobile communications. Applying Erlang
model in the analysis of data sharing has made it possible to develop a method for
determining the throughput and capacity on-exchange, and to assess the presence or absence
of radio resources required to transmit/receive the data.
Keywords: traffic, radio waves, Erlang model , a mobile communications.
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ ЛЮДИНИ-ОПЕРАТОРА
Бичковський В. О., к.т.н., доцент; Реутська Ю. Ю., аспірант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Ефективність функціонування ергатичної системи суттєво залежить
від можливостей людини-оператора, для якої виконання завдань не представляється можливим без достатньої кількості інформації про стан системи та вплив оточуючого середовища. Відсутність інформації викликає у
оператора численні невпорядковані стани, які викликають суттєве зниження ефективності роботи ергатичної системи [1]. Таким чином, формалізацію задачі інформаційної підтримки оператора слід вважати актуальною як
з теоретичної, так і з практичної точок зору.
Невпорядковані стани оператора характеризуються ентропією
H  H  t  , яка збільшується у разі відсутності необхідної інформації та
зменшується у разі надходження інформації. Нехай K1 — константа швидкості збільшення ентропії у разі відсутності інформаційної підтримки оператора, K 2 — константа швидкості зменшення ентропії у разі надходження інформації I  I  t  . Тоді рівняння динаміки можна записати в наступному вигляді
dH
 K1H  K 2 I .
(1)
dt
Перепишемо рівняння (1) у вигляді:
dH
 K1H   K 2 I ,
(2)
dt
та помножимо ліву і праву частини рівняння (2) на множник exp( K1t ) .
Після виконання такої процедури рівняння (2) приймає наступний вигляд:
d  H exp   K1t    K2 I exp   K1t  dt .
(3)
Інтегруючи ліву частину рівняння (3) від початкового значення ентропії H 0 до H , а праву від 0 до t , визначаємо
t

 H 0  H  exp   K1t   K 2  I exp   K1t  dt .

(4)

0

Закономірність зменшення ентропії H  H  t  залежить від закономі-

рності надходження інформації I  I  t  . Хронологія зміни I  t  може описуватися різноманітними математичними залежностями. Однією із розповсюджених моделей зміни I  t  є експоненціальна, обґрунтуванням для застосування якої слід вважати підтверджену практикою можливість апрокМіжнародна науково-технічна конференція
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симації з прийнятною точністю ряду експериментальних даних для випадків, коли спостерігається постійність відсоткової зміни кількості інформації [2, 3]. Таким чином, в даному випадку можна записати
I  I 0 exp  Kt  ,
(5)
де I 0 — початкова інформація, яка є доступною для оператора. На підставі
формул (4), (5) знаходимо
K I
H 0  H  2 0 exp  Kt   exp  K1t   .
(6)
K  K1
Якщо виконується умова K1t 1, Kt 1, то розклавши експоненціальні функції в ряд та обмежившись першими двома складовими ряду, на
підставі формули (6) визначаємо
H 0  H  K2 I 0t.
(7)
Таким чином, для зменшення ентропії від H 0 до H згідно формули (7) необхідний час інформаційної підтримки оператора
H H
t 0
.
(8)
K2 I 0
Розглянемо окремо ситуацію, коли K1  0 . На підставі формули (6)
знаходимо
K I
H 0  H  2 0 exp  Kt .
(9)
K
На підставі формули (9) визначаємо необхідний час інформаційної підтримки оператора
1 K  H0  H 
t  ln
.
K
K2I0
Якщо використання моделі (5) не представляється можливим, то доцільно скористатися іншим підходом [4]. Нехай x  x(t ) — зменшення ентропії за час t , яке забезпечується відповідним збільшенням кількості доступної інформації. Тоді можна записати
H  H 0  x; I  I 0  x.
(10)
На підставі формул (1), (10) визначаємо
dx
  K1  K 2  a  x  ,
(11)
dt
де a   K2 I 0  K1H 0   K1  K2 .
Перепишемо рівняння (11) у вигляді
dx
  K1  K 2  dt
ax
та проінтегруємо його ліву частину від 0 до x , а праву від 0 до t . Тоді
можна записати

156

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

Телекомунікація, радіолокація, навігація

ax
  K1  K 2  t.
a
На підставі формули (12) визначаємо
ln

(12)

K 2 I 0  K1H 0
exp  K1  K 2  t  1 .
(13)
K1  K 2 
Використання залежностей (10), (13) дає можливість визначити закономірності інформаційної підтримки людини-оператора.
На підставі отриманих результатів представляється можливим визначити необхідний час інформаційної підтримки людини-оператора в залежності від кількості початкової інформації, констант швидкості збільшення
ентропії та доступної інформації і перевести процедуру аналізу інформаційної підтримки на якісно новий рівень.
x

Література
1. Шибанов Г. П. Количественная оценка деятельности человека в системах человек-техника / Г. П. Шибанов — М. : «Машиностроение», 1983. — 263 с.
2. Прохоренко В. А. Прогнозирование качества систем / В. А. Прохоренко,
А. Н. Смирнов. — Минск: «Наука и техника», 1976. — 200 с.
3. Чуев Ю. В. Прогнозирование количественных характеристик процессов /
Ю. В. Чуев, Ю. Б. Михайлов, В. И. Кузьмин. — М.: «Сов. Радио», 1975. — 400 с.
4. Стромберг А. Г. Физическая химия / А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко. — М.:
«Высшая школа», 1988. — 496 с.
Анотація
Розглянуто співвідношення між ентропією та інформацією, доступною для людини-оператора. Встановлено закономірності зміни ентропії та визначено необхідний час
інформаційної підтримки людини-оператора.
Ключові слова: людина-оператор, ентропія, інформація.
Аннотация
Рассмотрены соотношения между энтропией и информацией, доступной для человека-оператора. Установлены закономерности изменения энтропии и определено необходимое время информационной поддержки человека-оператора.
Ключевые слова: человек-оператор, энтропия, информация.
Abstract
The correlations between entropy and accessible information for the man-operator were
scrutinized. Legality of entropy alteration and information support time for the man-operator
was determined.
Keywords: man-operator, entropy, information.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ
КОМПЛЕКСУ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ВІД
РОЗМІЩЕННЯ СЕЙСМІЧНИХ ДАТЧИКІВ
Волочій Б. Ю.1, доктор технічних наук, професор;
Онищенко В. А.2, старший науковий співробітник
1
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
2
Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного,
Львів, Україна
Зростання маневрених можливостей несанкціонованих рухомих
об‘єктів (РО) обумовлюють необхідність їх своєчасного виявлення. Вирішувати ці завдання, значною мірою, дозволяють комплекси охоронної сигналізації (КОС), які забезпечують виявлення та розпізнавання за допомогою встановлених на маршрутах (в районах) пересування РО автономних
систем виявлення, класифікації рухомих об‘єктів та передачі радіосигналів
(ВПОКР) до систем приймання і відображення інформації (СПВІ).
Існує більше 100 типів КОС з різними принципами виявлення РО.
Найбільш поширене застосування отримали КОС з сейсмічними датчиками (СД).
Одним із напрямів підвищення ефективності охоронних систем є
створення нових КОС, здатних цілодобово контролювати визначені території та підступи до об'єктів, що охороняються в режимі реального часу, за
різних умов обстановки, що склалася. На початковому етапі створення
КОС, передують проектні дослідження ефективності їх застосування, з
урахуванням визначеного переліку завдань, що будуть ними вирішуватися.
Виходячи з цього КОС, які розглядаються в доповіді, повинні забезпечувати виконання наступних основних завдань: скритне виявлення, правильну
класифікацію і визначення напрямку пересування РО, а також передавання
(по радіоканалу) даних на СПВІ про РО. При цьому, ймовірність виконання завдання для таких комплексів має бути не нижчою за 0,95.
Роботи в цьому напрямку ведуться в науково-дослідних і дослідноконструкторських установах України та інших країн в тому числі, в
ХНУРЕ (м. Харків), в ЦНДІ ОВТ ЗС України (м. Київ), в Пензенському
державному університеті (м. Пенза, РФ) [1]. Але з відомих нам публікацій
можна зробити висновок про те, що в їх дослідженнях не охоплюються всі
завдання, які має вирішувати КОС і не визначаються технічні вимоги до
окремих систем такого комплексу з точки зору забезпечення заданої його
ефективності.
Мета роботи: дослідження доцільного складу КОС та визначення технічних вимог до його систем через визначення залежності його ефективності для чотирьох варіантів схем розміщення СД на м‘яких, середніх, твердих і мерзлих ґрунтах від ефективності методу класифікації РО та від ефективності системи передавання радіосигналів. Ефективність методу класи-
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фікації РО визначається ймовірністю правильної класифікації. Ефективність системи передачі радіосигналу від автономної системи ВКОПР до
СПВІ визначається ймовірністю правильного приймання радіосигналу. Раціональна схема розміщення СД, яка залежить в першу чергу від типу ґрунту і рельєфу місцевості, забезпечить ефективне застосування КОС.
Для проведення такого дослідження, розроблено чотири математичні
моделі реакції КОС на появу РО за наступними варіантами розміщення СД
на маршруті пересування РО: чотирьох СД попарно в дальній (СД 1 і СД2)
та ближній (СД3 і СД4) зонах контролю; двох СД на рубежі в дальній або
ближній зоні контролю (СД1 і СД2 або СД3 і СД4); двох СД послідовно в
дальній та ближній зонах контролю (СД1 або СД2 і СД3 або СД4); одного
СД в дальній або ближній зоні контролю. Моделі розроблені у вигляді
дискретно-неперервних стохастичних систем [3, 4]. За допомогою цих моделей отримано результати щодо ефективності роботи КОС при різних вимогах до методу класифікації РО та до системи передавання радіосигналу
за умови заданої чутливості СД з урахуванням типу ґрунту, рельєфу місцевості, віддалення РО від СД, ваги та швидкості РО.
Задача дослідження: визначити ефективність КОС для кожного варіанту розміщення СД. Ефективність КОС оцінюємо ймовірністю виявлення і
правильної класифікації РО по сигналу хоча б одного СД (Ру.в).
Для проведення досліджень задаємо діапазон зміни значень ймовірності правильної класифікації РО та ймовірності правильного приймання радіосигналу СПВІ, а також ймовірність реакції сейсмодатчика на появу РО.
Для ймовірностей правильної класифікації РО (Рп.к) та правильного приймання радіосигналу СПВІ (Рп.п) вибрано діапазон значень від 0,6 до 0,99.
Ймовірності реакції СД на появу РО задаються з урахуванням типу ґрунту
(м‘який, середній, твердий і замерзлий).
На рисунках 1–4 показана залежність ефективності КОС від ймовірності правильної класифікації РО та від ймовірності правильного приймання
радіосигналу для чотирьох варіантів розміщення сейсмодатчиків на м'якому грунті.

Рис. 1. Залежність ефективності КОС
(Ру.в) від Рп.к та Рп.п при встановленні
одного СД, розміщеного в дальній або
ближній зоні контролю

Рис. 2. Залежність ефективності КОС
(Ру.в) від Рп.к та Рп.п при встановленні
двох СД, розміщених на рубежі
в дальній або ближній зоні контролю
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Рис. 3. Залежність ефективності КОС
(Ру.в) від Рп.к та Рп.п при встановленні
двох СД, розміщених послідовно у дальній та ближній зонах контролю

Рис. 4. Залежність ефективності КОС
(Ру.в) від Рп.к та Рп.п при встановленні
чотирьох СД, розміщених попарно в
дальній та ближній зонах контролю

Висновок
Отримані результати показали, що на м'якому грунті для забезпечення
ймовірності успішного виконання завдання КОС не нижче 0,95 необхідно
встановлювати чотири СД з попарним їх розміщенням в дальній та ближній зонах контролю. При цьому вимоги до методу класифікації РО та до
системи передавання радіосигналу можуть бути невисокими. При забезпеченні високих вимог можна обмежитися встановленням двох СД по одному в дальній та ближній зонах контролю.
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Анотація
Показана можливість забезпечувати ефективну роботу комплексу охоронної сигналізації на різних ґрунтах через застосування відповідної схеми розміщення сейсмодатчиків.
Ключові слова: комплекс охоронної сигналізації, сейсмічний датчик.
Аннотация
Показана возможность обеспечения эффективной работы комплекса охранной
сигнализации на различных грунтах через применение соответствующей схемы размещения сейсмических датчиков.
Ключевые слова: комплекс охранной сигнализации, сейсмический датчик.
Abstract
There was shown the possibility to provide effective work of the guard signaling complex on different surfaces using the corresponding scheme of deploying seism sensors.
Keywords: guard signaling complex, seism sensor.
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АРХІТЕКТУРА БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ АДАПТИВНОЇ
МОДУЛЯЦІЇ ТА КОДУВАННЯ
Озарків Д. М., магістрант; Головін В. А., к. т. н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
Адаптивна модуляція і кодування (Adaptive Modulation and Coding —
AМС) забезпечують стійку і ефективну передачу по нестаціонарним каналам. Основу передумову досягнення цього ефекту складає приблизна оцінка каналу приймачем і повідомлення результатів цієї оцінки назад передавачу, так що схема передачі може бути адаптована до характеристик каналу. При використанні методів модуляції і кодування, які не адаптуються до
умов завмирань, для підтримки прийнятних експлуатаційних показників
роботи в умовах поганої якості каналу потрібний постійний енергетичний
запас. Тому для ефективної роботи таких систем необхідно, щоб вони розроблялись для найгірших умов каналу. Так як релеєві завмирання можуть
викликати втрати потужності сигналу до 30 дБ, то розробка систем для
найгірших умов каналу може виразитись в дуже неефективному використанні каналу. Адаптація до завмирань каналу за рахунок встановлення
сприятливих параметрів каналу при передачі на більш високих швидкостях
або з меншою потужністю, а також зниження швидкості передачі або збільшення потужності при погіршенні стану каналу, здатна збільшити середню пропускну здатність каналу, зменшити необхідну потужність передачі
або зменшити середню ймовірність помилок [1].
Адаптивна передача була вперше запропонована в кінці шістдесятих –
початку сімдесятих років минулого століття. Правда, інтерес до цих технологій виявився короткочасним внаслідок технічних обмежень. Як тільки
методи, які розвивали ці ідеї, стали менш обмеженими в реалізації, інтерес
до методів адаптивної модуляції знову проявився в безпровідних системах
треього покоління 3G.
Архітектура системи запропонованої багаторівневої схеми адаптивної
модуляції та кодування зображена на рис. 1. В кожній розширеній передачі
для одного приймача, багаторівневі схеми на основі суперпозиційного кодування (Superposition Coding — SPC) використані на рівні контролю доступу до середовища (Media Access Control layer — MAC layer) в передавачі
та приймачі. Запропонована модель багаторівневого та багатокрокового
ланцюга Маркова зі скінченною кількістю станів (Finiшte Stшate Markov
Chain — FSMC) розташована на стороні передавача. Вона буде приймати
інформацію про стан каналу (Channel State Indication/Information — CSI) з
каналу зворотного зв‘язку та передбачувати оптимальну потужність та
схему кодування для кожного рівня в символі SPC для максимізації пропускної здатності мережі в наступних символах передачі [2].
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В цій схемі, однакова модуляція та схема кодування повинні бути застосовані для відповідного рівня в передавачі та приймачі для забезпечення успішного відновлення даних. Коли символ кожного рівня об‘єднаний в
одну передачу для одного приймача, схема SPC повинна повністю задовольнити обмеження потужності для цієї передачі.
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Рис. 1. Архітектура запропонованої модуляції та демодуляції на базі багаторівневої АMC з багатокроковим FSMC.

Періодично, механізми сигналізації між передавачем та приймачем
являються необхідними для встановлення характеристик FSMC, включаючи оптимізований розподіл потужності і вибір кодування на рівні для кожного стану. Це дозволяє приймачам використовувати одинакові набір демодуляційних схем для успішного відновлення отриманого модульованого
SPC сигналу. Для кожної визначеної кількості передач, відповідь про CSI
надсилає до передавача миттєву інформацією про стан каналу приймача.
Використовуючи цю CSI, модель багаторівневої FSMC виконує оцінку каналу для наступних передач [2].
На рис. 1, показаний загальний процес передачі для одного передавача
при застосуванні запропонованої схеми. На рисунку є один передавач та
приймач. Після встановленні початкової CSI та параметрів моделі багаторівневого та багатокрокового FSMC, процес функціонування запропонованої схеми працює наступним чином.
Крок 1: на стороні передавача, з попередньо отриманою через зворотній канал CSI, схема вирішує чи обновлювати параметри моделі багаторівневого та багатокрокового FSMC. Якщо обновляє, то наступні перехідні
стани визначаються, в той час як відповідні ймовірності переходу розраховуються. Якщо ні, то поточне передбачення моделі багаторівневого та багатокрокового FSMC, та ймовірності переходу залишаються.
Крок 2: базуючись на передбаченнях каналу, отриманих на основі моделі багаторівневого FSMC, багаторівнева схема AMC визначає оптимальний розподіл потужності та схему кодування для повного використання
ємності і максимізації пропускної здатності мережі, в той час задовольня-
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ючи вимоги якості обслуговування (Quality of Service — QoS) для кожного
рівня та обмеження загальної потужності для кожної передачі.
Крок 3: на основі оптимального визначення потужності та схеми модуляції для кожного рівня, символи кожного рівня об‘єднуються в один
символ SPC для передачі на один приймач та надсилається до приймача по
каналу із завмираннями. Ефект каналу із завмираннями та шум призводить
до помилок в передачі.
Крок 4: сигнальні механізми дозволяють передавачу і приймачу мати
однакову інформацію, а саме: модуляцію та схему кодування кожного рівня. Після прийняття символу SPC у приймачі, приймач використовує схему SPC для демодуляції символу на кожному рівні. Нижчі швидкості передачі простіше демодулювати, ніж вищі навіть після завмирань каналу.
Крок 5: для кожної незмінної кількості передач, приймач надсилає
зворотну CSI передавачу. Процес повертається до кроку 1 і повністю адаптується до нового стану каналу.
Запропонована схема багаторівневої АМС може бути застосована для
включення в сучасні безпровідні технології четвертого покоління 4G для
зменшення розриву між досяжними експлуатаційними показниками каналу
та обмеженням пропускної здатності Шенона.
Література
1. Andrea Goldsmith. Wireless Communications / Andrea Goldsmith. — Cambridge
University Press, 2005. — 263 c.
2. Zhenhuan Wei. Layered Adaptive Modulation and Coding For 4G Wireless Networks
/ Zhenhuan Wei // University of Waterloo Library — 2011. — С. 17–45.
Анотація
Представлена схема адаптивної модуляції та кодування на основі моделі багаторівневого та багатокрокового ланцюга Маркова зі скінченною кількістю станів та суперпозиційного кодування для максимізації пропускної здатності мережі.
Ключові слова: адаптивне модуляція та кодування, ланцюг Маркова.
Аннотация
Представлена схема адаптивной модуляции и кодирования на основе модели многоуровневой и многоступенчатой цепи Маркова с конечным количеством состояний и
суперпозиционного кодирования для максимизации пропускной способности сети.
Ключевые слова: адаптивная модуляция и кодирование, цепь Маркова.
Abstract
Adaptive modulation and coding scheme based on layered multi-step finite state Markov
chain and superposition coding for network capacity maximization is presented.
Keywords: adaptive modulation and coding, Markov chain.
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АНТЕНА ДЛЯ БЛИЗЬКОПОЛЬОВИХ РАДІОМЕТРИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ БІООБ’ЄКТІВ
Перегудов С. М., к.т.н. доц.; Забарило М. Ю., магістрант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Останніми роками спостерігається значне поширення застосування у
біомедичній галузі генераторів та приймачів малих потужностей ммдіапазону. Такі пристрої можуть використовуватися, наприклад, в медицині, як в лікувальній, так і в діагностичній апаратурі. До новітніх напрямів
дослідження стану біологічних об'єктів відноситься радіометричний метод [1]. Слід зазначити, що його характерною рисою є розташування об'єкта у ближній зоні випромінювання, а також необхідність розробки аплікаторної антени. Її параметри, насамперед, визначаються електричними властивостями досліджуваної області. Відомі залежності діелектричної проникності та втрат експериментально перевірені для частот, нижчих за
10 ГГц [2], або тільки розраховані для вищих частот [3]. Крім того, не враховано вплив об'єкту досліджень на параметри антен вимірювальних систем.
Прототипом геометричної моделі антени мм-діапазону було обрано
опромінювач медичного апарату «Аріа-SС».
На рис. 1 приведено її зовнішній вигляд.
Конструкція має перехід на прямокутний хвилевід 3,6х1,8 мм (1) з фланцем
(2). Внутрішній стрижень антени (3) фіксується за допомогою вставки із фторопласту (4). Зовнішній циліндр (5) на виході
має вигляд конуса для узгодження антенного виходу із шаром біолооб'єкту (6).
Під час комп'ютерного моделювання,
досліджувався розподіл електричного поля поблизу передавальної антени генератора, при різних параметрах конструкції.
Рис. 1. Геометрична модель
Було відмічено значний вплив діелектриаплікаторної антени
чної проникності стрижню (3) на характеристики антени. На рис. 2 приведено результат розрахунків ближнього
електричного поля для різних значень діелектричної проникності внутрішнього стрижня (3) антени. Отже, застосування стрижня з більшим значенням  дозволяє більш зосередити випромінювання генератора у напрямку
осі z .
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Рис. 2. Розподіл електричного поля в ближній зоні випромінювання для двох значень
діелектричної проникності стрижню (3): 2,8 (а) і 16 (б)

Таким чином, запропонований метод моделювання дозволяє більш точно визначати характеристики аплікаторних антен, які використовуються в
біомедичних застосуваннях, у тому числі, при проведенні радіометричних
досліджень біологічних та фізичних об'єктів.
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Анотація
Новітнім напрямком дослідження біологічного стану об‘єктів є радіометричний
метод. В основі моделювання характеристик НВЧ антен при роботі поблизу біооб‘єктів
використовується апарат «Аріа-SC» . Результати дозволяють більш точно визначити
хараткеристики аплікатурних антен .
Ключові слова: Радіометричний метод , біооб‘єкт, аплікаторна антена .
Аннотация
Современным направлением исследования биологического состояния объектов
является радиометрический метод . В основе моделирования характеристик СВЧ антенн при работе вблизи биообъектов используется аппарат «Аріа-SC» . Результаты разрешают более точно определить характеристики апликаторных антенн.
Ключевые слова: Радиометрический метод, биообъект, аппликаторная антенна .
Abstract
Modern way of studies biological status of objects is radiometric method . At he heart of
modeling characteristics of microwave antennas near bio-objects used apparatus «Аріа-SC» .
Results allowed more precisely determine characteristics applications antennas .
Keywords: Radiometric method, bioobkect, applicator antenna .
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖИТЕРА: ТИПИ,
ВИМІРЮВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ В СИСТЕМАХ PDH,SDH
Дрючин О. О., к.т.н., доцент; Коваленко А. В., студент
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
Вступ
Прийнято вважати, що термін «джитер» (jitter — тремтіння) в загальному випадку визначає небажані порушення тимчасової періодичності деяких подій. На системному рівні такі події зазвичай розглядаються як
проміжки прибуття пакетів з інформацією у вузол призначення. У даному
випадку ці терміни використовуються на фізичному рівні і відображають
фазові перешкоди, які приводять до порівняно швидких або повільних коливань фронтів імпульсів в лінії зв'язку щодо їх ідеальних положень.
На рис. 1 зображена функція нестабільності частоти цифрового сигналу, що приймається.
Отже, с цього випливає,
що відношення частоти модуляції і періода зміни частоти:
fd ~ 1/ Т
(1)
де: Т — період сигналу,
Він визначає два типи змін
частоти. У свою чергу, частотна межа між джитером і вандеРис. 1 — Функція нестабільності частоти
ром (максимально допустима
цифрового сигналу, яка приймається.
частота між швидким і повільним коливанням фронтів) зазвичай дорівнює 10 Гц. Виходячи з цього можна сказати, що швидкі коливання частоти, що характеризуються fd  10 Гц власне і є джитером (у вітчизняній термінології фазового тремтіння), а повільні коливання частоти з
fd  10 Гц отримали назву вандера (у вітчизняній термінології дрейфу фази).
Типи та вимірювання джитера
Існує декілька основних причин виникнення джитера, які впливають
на його структуру і впливають на параметри якості систем зв'язку.
Регулярний (системний) джитер зазвичай корельований з передаваними послідовностями бітів. Так як зазвичай існують затримки при передачі сигналів в скремблерах і кодерах, вони дуже часто залежать від типу
приймальної/передавальної послідовності.
Нерегулярний джитер зазвичай обумовлений електромагнітною дією і інтерференцією із зовнішніми джерелами сигналу, такими як шум та
віддзеркалення.
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Вимірювання джитера відбувається різними способами. Найпростішим способом є оцінка по око-діаграммі. Інший широко відомий спосіб
оцінки результуючого джитера (Total Jitter, TJ) — його нормалізована гістограма, яка є залежністю коефіцієнта бітових помилок BER від положення
точки стробування на одиничному тимчасовому інтервалі UI. Точці стробування, що знаходиться в середині одиничного інтервалу, де Ui=0.5 відповідає практично безпомилкова передача. У міру зсуву цієї крапки, що
указує на збільшення джитера, величина BER зростає. Криву залежності
BER від амплітуди джитера називають U-подібною кривою (bathtub curve).
Відповідно до загальноприйнятої угоди джитер не повинен
приводити до бітових помилок
з коефіцієнтом більше 10−12.
На U-подібній кривій цій величині BER відповідає діапазон джитера + 0,2 UI.
Як бачимо, на Рис. 2 різко
зростає крутизна кривих BER
при збільшенні амплітуди
джитера більше 0,2 UI.
Рис.2 Залежність коефіцієнта бітових поми-лок
Також існує такий вид
BER від положення точки стробування
вимірювання джитера як спектральний, він вважається дуже тонким і точним інструментом, але на
жаль, прилади спектрального аналізу джитера достатньо дорогі і тому при
експлуатації цифрового устаткування і цифрових систем передачі використовуються рідко.
Визначення джитера в мережах SDH та PDH
Опис джитера буде неповним, якщо окремо не розглянути питання
вимірювання джитера в системах SDH. Тут слід врахувати різну природу
джитера в системах PDH і SDH. У системах PDH джитер виникає при некоректній роботі апаратури передачі (наприклад, тремтіння частоти задаючого генератора) або унаслідок особливостей середовища розповсюдження
сигналу, тобто має фізичну природу. У системах SDH джитер має алгоритмічне походження. Він виникає як наслідок використання механізму зсуву
покажчиків для компенсації розсинхронізації в мережі. Таким чином, в системах PDH джитер є постійним по амплітуді, а в системах SDH — імпульсним. З цієї причини вимірювання джитера в системах SDH — найбільш
важливо. Імпульсний джитер виникає в практиці телекомунікацій тільки
при переході до технології SDH, тобто є принципово новим параметром
вимірювань. Саме по цьому параметру спостерігається деяка розбіжність в
існуючих стандартах. Наприклад, норма Мсе-t на джитер в каналі Ds3
складає не більше 5 UI, тоді як зсув покажчиків приводить до сплеску
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джитера на 8 UI. Тому мультиплексорне устаткування системи SDH повинне компенсувати сплеск джитера, що утворюється. Норми на джитер в
системах SDH визначені в рекомендації МCE-T G.958. Для вимірювання
джитера на мережах PDH можна використовувати методику вимірювань з
накопиченням даних і аналізом середнього значення параметра.
Нормами на джитер є: G.823 (джитер в системах PDH), G.825 (джитер
в системах SDH). Норми на параметри помилок: G.921 (цифрові проміжки
на основі 2 Мбіт/с.), G.826 та G.821 (норми на параметри помилки для
2 Мбіт/с і вище). А щодо функцій управління, то для системи SDH це
G.831 та G.784.
Отже, можна зробити висновок, що питання про визначення основних
характеристик джитера було висвітлено у повній мірі.
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Анотація
У даній роботі представлені основні характеристики джитера. Визначаються типи
джитера, розглянуті способи його вимірювання та визначення в системах PDH та SDH.
Ключові слова: типи, вимірювання, PDH, SDH.
Аннотация
В данной работе представлены основные характеристики джиттера. Определяются
типы джиттера, рассмотрены способы его измерения и определения в системах PDH и
SDH.
Ключевые слова: типы, измерения, PDH, SDH.
Abstract
This paper presents the main characteristics of jitter. Identify types of jitter discussed
ways to measure and determine systems PDH and SDH.
Keywords: types, measurements, PDH, SDH.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТРАФІКУ В
БЕЗПРОВІДНИХ МЕРЕЖАХ
Михалевський Д. В., к.т.н.; Красота Р. О., студент,
Гузь М. Д, студент
Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
На сучасному етапі розвитку сучасних інфокомунікаційних послуг, які
базуються на використанні мультимедійного трафіку, виникає ряд суттєвих проблем. Головною з них є значне збільшення об‘єму інформації, що
призводить до необхідності поступового збільшення пропускної здатності
каналів передачі.
Якщо, для найбільш розповсюджених мультимедійних послуг, що надаються користувачам мереж, таких як ІР-телефонія, високоякісний звук,
відео-телефонія, відео-конференція, ресурсів сучасних мереж є достатньо,
то при впровадженні нових методів формування високоякісних відеосигналів для передачі в режимі реального часу — недостатньо. Особливо гостро це питання стосується безпровідних мереж, які отримали широкого
поширення.
При проектуванні безпровідних мереж, існують суттєві недоліки, до
яких можна віднести великий відсоток втрат пакетів і джитер. Вони впливають на ефективність передачі мультимедійного трафіку в режимі реального часу, так як він надзвичайно чутливий до таких спотворень.
Оскільки, на даний час широкого поширення отримала концепція цифрового будинку, то використаємо її для побудови моделі для передачі
мультимедійного відеотрафіку. Тоді можна припустити, що трафік який
надходить із зовнішньої мережі, через вузол доступу (ВД), складається із
повідомлень однакового пріоритету і модель мережі можна представити як
на рис. 1.

Рисунок 1. Модель мережі цифрового будинку

Як видно із рисунку, мережа може складатися із декількох зон,
центром яких є вузол маршрутизації (ВМ), через який проходить основний
трафік і додатковий до суміжної зони, якщо вузол є транзитним. В такій
мережі всі вузли n є рівноправними і повідомлення мають однаковий пріоМіжнародна науково-технічна конференція
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ритет у каналах передачі m. Тому можна припустити, що середня інтенсивність потоку повідомлень γ ij становить [1]:
n m

γ    γij .
i 1 j 1

(1)

Аналізуючи сучасну концепцію розвитку телебачення [2], можна сказати, що все телебачення поступово перейде у службу відео по запиту та
ІР- трансляцію. Тоді, існує імовірність значного збільшення навантаження
на ВМ при одночасному запиті абонентських вузлів (АВ) до інфокомунікаційних послуг, а також вузла сервера (ВС) та вузла контролю периферії
(ВКП). Особливо це стосується при впровадженні нових форматів відеотрафіку, таких як FullHD і UltraHD.
В такій мережі, як правило передача пакетів відеотрафіку буде супроводжуватись втратами у внутрішній мережі, зміною порядку проходження
пакетів через затримки або внаслідок перевантажень, доставки пакета не за
адресою, що призводить до зменшення якості отримання інфокомунікаційної послуги, або її зупинки, що для абонента є неприйнятним. Вказані недоліки в основному залежать від фізичного середовища передачі інформації та від виду кодування інформації. Тому, для підтвердження здатності
отримання відео послуг високої якості, необхідно проводити дослідження
каналів передачі на основі методики запропонованої у [3].
Література
1. Воропаєва В. Я. Алгоритми оптимальної маршрутизації в межах складної топології / В. Я Воропаєва // Вычислительная техника и автоматизация. — Выпуск 106. —
Донецк-2006. — С. 45—50.
2. International Telecommunication Union [Electronic resource]. — Electronic data. —
United Nations specialized agency for information and communication technologies. — Mode
access: http://www.itu.int/rec/T-REC-H.265-201304-I
3. Михалевський Д. В. Система передачі високоякісних звукових сигналів без
втрат / Д. В. Михалевський, Є. С. Наугольних, В. М. Мельник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2013. — №3. — С. 153—156.
Анотація
Представлено модель мережі цифрового будинку. Розглянуто основні проблеми
пов‘язані з передачею мультимедійного трафіку у безпровідних мережах.
Ключові слова: мультимедійний трафік, відеотрафік, цифровий будинок.
Аннотация
Представлена модель сети цифрового дома. Рассмотрены основные проблемы связаны с передачей мультимедийного трафика по беспроводных сетях.
Ключевые слова: мультимедийный трафик, видеотрафик, цифровой дом.
Abstract
The model of digital house network was presented. The main problems associated with
the transmission of multimedia traffic via the wireless network were considered.
Keywords: multimedia traffic, video traffic, digital house.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ЦИФРОВОЙ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА БИСПЕКТРАЛЬНООРГАНИЗОВАННОЙ МОДУЛЯЦИИ
Науменко В. В., к.т.н., Тоцкий А. В., д.т.н., профессор
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
«ХАИ», Харьков, Украина
Моментная функция третьего порядка наблюдения и ее преобразование Фурье — биспектр широко используются в цифровой обработке сигналов при решении задач обнаружения и восстановления негауссовых
процессов, наблюдаемых в аддитивном гауссовом шуме, а также распознавания образов и различения сигналов в системах радиолокации, астрономии, обработки биомедицинских сигналов и других приложениях [1]. Метод биспектрального оценивания позволяет выявить в наблюдении такие
зависимости и свойства, которые невозможно определить, используя традиционные статистики второго порядка — корреляционную функцию и
спектральную плотность. К достоинствам метода биспектральной обработки сигналов относятся возможность выявления и оценивания фазовых взаимосвязей спектральных компонент в наблюдении, высокая помехоустойчивость по отношению к аддитивному гауссову шуму и инвариантность к
задержке сигнала [2]. Данные достоинства лежат в основе предлагаемого в
настоящей статье способа улучшения помехоустойчивости цифровой системы связи, когда информацию при передаче сообщения «закладывают»
не в виде классических изменений амплитуды, частоты или фазы несущей,
а в виде двух ортогональных частотных триплетов (троек частот) таких,
что одна из частот в каждом триплете равна сумме двух других.
Представим предлагаемые модулирующие сигналы, ориентируясь на
стандартный [3] формат частотной манипуляции (FSK) при двоичной передаче данных, в виде логического «0» и «1»:
3

s0 (t )  A0  cos(2 f 0k t  0k ) ,

(1а)

s1 (t )  A0  cos(2 f1k t  1k ) ,

(1б)

k 1
3

k 1

где f03  f01  f02 , 03  01  02 ; f13  f11  f12 , 13  11  12 .
На рис. 1 приведена блок-схема биспектрально-организованного модулятора. На вход электронного ключа (см. рис. 1) поступает цифровой сигнал x(t ) , соответствующий последовательности битов в передаваемом сообщении. В зависимости от поступившего бита «0» или «1» ключ принимает соответственно верхнее или нижнее положение. Затем сигнал, разделенный на x0 (t ) и x1 (t ) , что соответствует передаче «0» или «1», поступает
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на перемножитель, где формируются колебания (1а) или (1б), модулирующие несущую s(`).
Следует обратить внимание на
то, чтобы частотные триплеты
f03  f01  f02 и f13  f11  f12 в (1а,
б) были заданы таким образом, чтобы величина пикового значения модуля биспектра сигнала s0 (t ) «хорошо» отличалась от пикового значения модуля биспектра сигнала s1 (t ) ,
т.е. необходимо обеспечить требуемую ортогональность оценки биамРисунок 1. Структура модулятора:
x(t ) — поток битов; s(t ) — несущая плитуды в двумерном частотном
пространстве.
На рис. 2 представлена блок-схема демодулятора, реализующая процесс обнаружения.
После понижения частоты на
вход демодулятора поступает аддитивная смесь полезного сигнала и
шума n(t )
r (t )  si (t )  n(t ), i  0,1 (2)
Предлагаемый процесс демодуляции сводится к следующим процеРисунок 2. Блок-схема биспектрального дурам обработки.
1) Расчет преобразования Фурье
демодулятора
наблюдения (2):
Tb

Rˆi ( f )   [si (t)  n(t)]e j 2ft dt ,

(3)

0

где Tb — длительность бита.
2) В двух опорных каналах демодулятора (см. рис. 2) «зашиты» в памяти прототипы — преобразования Фурье «чистых», т.е. без шума сигналов (2а) и (2б) в виде:

S0 ( f ) 

S1 ( f ) 

Tb

 s0 (t )e

0
Tb

 s1(t )e

 j 2 ft

 j 2 ft

dt ,

(4а)

dt .

(4б)

0

3) Расчет оценок биамплитуды с использованием прототипов (4а)
и (4б)
(5а)
B0 ( f01, f02 )  Ri ( f01) S0 ( f02 ) S0 ( f01  f02 ) ,
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B1( f11, f12 )  Ri ( f11) S1( f12 ) S1( f11  f12 ) .

(5б)

4) Сравнение между собой величин амплитуды функций (5а) и (5б).
Пиковое значение функции (5а) должно появиться в соответствии с (1а) на
биспектральной плоскости в точке с координатами ( f01, f02 ) , а пиковое
значение функции (5б) — в соответствии с (1б) на биспектральной плоскости в точке с координатами ( f11, f12 ) . Решение об обнаружении «0» или
«1» на фоне шума принимают по результатам сравнения между собой данных пиковых значений.
Литература
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Анотація
Запропоновано метод підвищення завадостійкості цифрової системи зв'язку, заснований на біспектральноорганізованій модуляції та процедурі демодуляції з використанням нової тестової статистики виявлення сигналу у вигляді пікової величини оцінки
амплітудного біспектру спостереження.
Ключові слова: завадостійкість, біспектр, триплет.
Аннотация
Предложен способ повышения помехоустойчивости цифровой системы связи, основанный на биспектрально-организованной модуляции и процедуре демодуляции с
использованием новой тестовой статистики обнаружения сигнала в виде пикового значения оценки амплитудного биспектра наблюдения.
Ключевые слова: помехоустойчивость, биспектр, триплет.
Abstract
A method of improving the noise immunity of digital communication system based on
bispectrum-organized modulation and demodulation procedure by using novel test signal
detection statistic in the form of bispectrum magnitude peak is developed
Keywords: noise immunity, bispectrum, triplet.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ
БЕЗПРОВОДОВОГО ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Бєлов В. С., аспірант; Номировська В. В., студентка
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
Реалізація системи безпроводового цифрового зв‘язку полягає у вирішенні ряду задач. Зокрема необхідно прагнути до зменшення відношення
сигнал/ шум при мінімізації смуги пропускання, проте при підвищенні
швидкості передачі інформації. Повинна зберігатись енергетична та частотна ефективність. Існують теоретичні обмеження щодо частотного діапазону та швидкості передачі, що характеризуються формулами Шеннона та
Найквіста [1, 2].
Ширина смуги частот за Найквістом, необхідна для немодульованої
передачі Rs символів за секунду без міжсимвольної інтерференції, складає
Rs 2 Гц. Це основне теоретичне обмеження.
Реальна пропускна здатність цифрової системи зв‘язку знижується з
ідеальних 2 симв./с/Гц до 1,8 – 1,4 симв./с/Гц. Із набору М символів, система модуляції або кодування присвоює кожному символу k — бітове значення, де M  2k . Таким чином, число біт на символ можна представити як
k  log 2 M [3]. Швидкість передачі даних, або швидкість передачі бітів R,
повинна бути в k раз більше швидкості передачі символів Rs, як слідує із
наступного виразу:
R  kRs ,
(1)
R
R
.
Rs  
(2)
k log 2 M
Для системи з фіксованою швидкістю передачі символів з формули (1)
очевидно, що зі збільшенням k збільшується швидкість передачі бітів R.
Енергетична ефективність системи зв‘язку визначається нормованим
співвідношенням сигнал/ шум, яке має бути створене на приймальні стороні для забезпечення заданої якості зв‘язку.
Для цифрової системи зв‘язку це означає забезпечення роботи з ймовірністю неправильного відтворення символу повідомлення РВ, що не перевищує задану. Нормоване відношення сигнал/ шум h 2 вимірюється як
відношення енергії на вході приймача , що витрачається на передачу одного біта повідомлення Еb до загальної спектральної густини N0 шуму:
(3)
h2  Eb N0 .
Якщо швидкість передачі інформації складає R, то середній час передачі одного біту повідомлення буде:
1
Tb  .
(4)
R
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Тоді енергія біта становитиме:

Eb  Pc  Tb 

Pc

(5)
.
R
Смуга частот Wi є інформаційною смугою, при чому Wi= R.
З урахуванням (3) та (5) нормоване відношення сигнал/ шум буде:
Рс
P W
h2 
 с
..
(6)
N0  fi Рш  Wi
Отриманий вираз визначає величину показника енергетичної ефективності. Як видно з (6) найкращим з точки зору використання енергетичного
потенціалу являється той варіант, для якого необхідне найменше значення
h 2 , оскільки це означає, що при однакових шумах в каналі витрачається
менша енергія передавача для передачі кожного біту повідомлення.
Параметром ефективності використання системою передачі інформації смуги робочих частот є питома швидкість передачі інформації. Вона
характеризує відношення реалізованої в даній системі швидкості передачі
інформації R до смуги робочих частот W. Питома швидкість передачі інформації позначається η і буде дорівнювати:

 біт с 
η  R /W, 
.
 Гц 

(7)

Для визначення пропускної здатності каналу застосовується формула
Шеннона [1]. Теорема має вигляд:
,
C  W  log 2 1  S
(8)
N
де С — максимальна пропускна здатність, біт/с; W — смуга частот каналу;
S — потужність сигналу; N — потужність шуму.
Оскільки S   R  Eb  , а N   N0  W  , тоді:







R


R  Eb 
W ,
C  W  log 2 1 

W

log
1

(9)


2
 N0  W 
  Eb  
  N0  
де Eb — енергія на біт; R — швидкість передачі біт; N 0 — спектральна
густина потужності шуму.
Для аналізу формули Шеннона використовуються введені показники
ефективності. При цьому враховується, що швидкість передачі інформації
буде R=C.
Тоді:

Pc  C 
C
η   log 2 1 
;
W
N

W

C
0


(10)

 





η  log 2 1  η  h2 .
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2

З формули (10) можна виразити значення h .
2η  1
2
.
h 
(11)
η
Таким чином, отриманий вираз встановлює зв‘язок між характеристиками енергетичної та спектральної ефективності.
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Анотація
Розглянуто теоретичні обмеження щодо частотного діапазону цифрової безпроводової системи зв'язку. Обґрунтовано показники ефективності роботи системи зв'язку.
Встановлена залежність між енергетичною та спектральною ефективностями.
Ключові слова:пропускна затність, енергетична ефективність, спектральна ефективність, питома швидкість передачі інформації.
Аннотация
Рассмотрены теоретические ограничения частотного диапазона цифровой беспроводной системы связи. Обоснованы показатели эффективности работы системы связи.
Установлена зависимость между энергетической и спектральной эффективностями.
Ключевые слова: пропускная способность, энергетическая эффективность, спектральная эффективность, удельная скорость передачи информации.
Abstract
Discussed the theoretical limit on the frequency range of digital wireless system. Proved
indicators of the system efficiency. Determined dependence between energy and spectral
efficiency.
Keywords: capacity, energy efficiency, spectral efficiency, specific rate information.
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МОДЕЛЮВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ НА ОСНОВІ
АНАЛІЗУ РОБОТИ ІМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРІВСЬКОГО РАДАРУ В
ЗАВАДОВІЙ ОБСТАНОВЦІ
Реутська Ю. Ю., аспірант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Особлива потреба в імітаційному моделюванні радіолокаційного сигналу та його цифрової обробки для вирішення радіолокаційних задач виникає у разі оцінки роботи радіолокаційної станції (РЛС) в завадовій обстановці, коли на її вхід, крім сигналів, що відбиті від цілей, надходять сигнали від адитивних флуктуаційних та пасивних завад.
Моделювання радіолокаційного сигналу включало в себе наступні
етапи аналізу та програмування:
1. За характеристиками виявлення, що надані в [1] з обраними ймовірністю правильного виявлення D  0,9 у разі фіксованого рівня ймовірності
помилкової тривоги F  106 для моделі було отримане приблизне порогове відношення сигнал/шум на вході детектору qпор  6 раз або qпор  7,78 дБ.
2. Було проаналізовано залежності порогової потужності Pпор від числа імпульсів в пачці n з довжиною імпульсу τi за формулою з [1]



Pпор  qпор N0



 nτi  ,

де N0  kшkT0 — спектральна щільність шуму. Для

тестової реалізації моделювання було обрано n  25 , τi  106 с з відповід-

ною пороговою потужністю Pпор  1,92 1015 Вт.
3. Вважаючи радіолокатор працюючим в імпульсному режимі на частоті f0  10 ГГц та маючим одну й ту саму антену для випромінювання і
для прийому сигналів, знайдено максимальну дальність дії за формулою,



представленою в [1], а саме Rmax  4 PпрдGа 2η2λ 2 S0

  4π  P  .
3

пор

Для

отримання Rmax було проаналізовано параметри діючих РЛС та узято: величину середньої імпульсної потужності передавача Pпрд  5000 Вт, коефіцієнт підсилення антени Gа  30 дБ (1000 раз) , коефіцієнта корисної дії
антено-фідерного тракту η  80% , середню величину ефективної площі
розсіювання S0  1 м2 з відповідним отриманим значенням Rmax  29486 м.
Для малих дальностей ( τi  1 мкс) можна вважати, що час відновлення системи τв  τі , тоді мінімальна дальність дії РЛС Rmin  c  τi  τв  2 , тобто

Rmin  3 108  τi . Для тестової реалізації Rmin  300 м.
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4. В [2] наведено, в імпульсно-доплерівських РЛС частота повторення
імпульсів Fп обирається з умови однозначного виміру швидкості та відсутності зон «сліпих швидкостей» в заданих межах Fп  2VR max /  . Було
проаналізовано величини Fп , узявши максимальну дальність для конкретних цілей з їх швидкістю та обрано середню Fп  40 кГц з відповідною максимальною швидкістю цілі VR max  600  300 м/с.
5. У якості тестового зондувального сигналу, як найбільш простого з
різновидів складних когерентних сигналів для отримання високої розрізнювальної здатності за дальністю та за швидкістю було обрано сигнал з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ). Частота дискретизації сигналу була
обрана відповідно вимозі до відліків: f s  2W , де W — максимальна частота, якою обмежений спектр реального сигналу (для тестового прикладу з
W  40 106 Гц, f s  80 106 Гц).
6. Для ініціалізації параметрів цілей у відповідній функції програми
було обрано три цілі зі швидкостями –180 м/с, 270 м/с та 180 м/с, що менші
за максимальну швидкість цілі, та відстанями 2000 м, 3000, 10000 м, що
менші за Rmax . Відношення сигнал/шум на вході приймача для кожної цілі
1 дБ, 0 дБ та −7 дБ.
7. Було розраховано та сформовано двовимірну матрицю відліків сигналу з розрахунку вікна радару, що складається з елементів швидкого та
повільного часу (дальність та кількість імпульсів відповідно) та має розмір
[кількість відліків швидкого часу на кількість відліків повільного часу].
8. Для формування сигналу, що відбивається від цілей, використовується два цикли: зовнішній — за кількістю цілей та внутрішній — за кількістю імпульсів. Було синтезовано два варіанти алгоритмів знаходження
конкретних відліків (індексів) на осі швидкого часу, що відповідають знаходженню поточної цілі для кожного поточного імпульсу. Сигнал, що відбився від цілей, не враховуючи шум та завади представлений на рис. 1 а.
9. Для спрощення рішення задач синтезу та аналізу РТС в якості моделі адитивної флуктуаційної завади в даній моделі використовується адитивний білий гаусовський шум.
10. Для моделювання пасивної завади доцільно скористатися статистичним підходом, поєднанням функції щільності ймовірності для опису діапазону завади у вигляді флуктуацій за амплітудою (властивості поверхні)
у відбитого від поверхні сигналу, що в даному прикладі модулюється за
логнормальним розподілом та спектральної щільності потужності завади
для опису відбиваючої здатності поверхні, яка в даному прикладі модулюється Гаусовською функцію. Сигнал завади моделюється з урахуванням
відношення завада/шум та затухання.
Результат моделювання радіолокаційного сигналу, що відбивається
від цілей та завад, представлений на рис. 1 б.
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Рисунок 1. Радіолокаційний сигнал: а — без завад, б — з завадами
Література
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Анотація
Представлені етапи моделювання радіолокаційного сигналу на основі аналізу роботи імпульсно-доплерівського радару. Розглянуто особливості моделювання, коли разом з сигналами, що відбиті від цілей, надходять сигнали від адитивних флуктуаційних
та пасивних завад.
Ключові слова: моделювання, радіолокаційний сигнал, РЛС, пасивна завада.
Аннотация
Представлено этапы моделирования радиолокационного сигнала на основе анализа работы импульсно-допплеровского радара. Рассмотрены особенности моделирования, когда вместе с сигналами, отраженными от целей, поступают сигналы от аддитивных флуктуационных и пассивных помех.
Ключевые слова: моделирование, радиолокационный сигнал, РЛС, пассивная помеха.
Abstract
Stages of the radar signal simulation based on the analysis of pulse-Doppler radar are
presented. Features of simulation when signals of additive fluctuation noise and clutter together with the echo target signals arrive are considered.
Keywords: simulation, radar signal, radar, clutter.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КАРТОГРАФІЧНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПРОСТОРОВО РОЗВИНЕНИХ ДАНИХ
Топор Д. С., магістрант; Петренко О. В., магістрант;
Мосійчук В. С., к.т.н.
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна

База
даних

Останнім часом набуло широкого поширення та впровадження системи дистанційного контролю та моніторингу параметрів стану об‘єктів. У
тому числі об‘єктів, що є просторово розвиненими та займають значну територію [1]. Разом з вимірювальними параметрами передаються і навігаційні дані, що дозволяє зручно відображати дані на картах. Проте для оброблення та аналізу даних на картах доводиться використовувати набір
стороннього програмного забезпечення, що встановлюється на ПК (ArcGIS
Desktop, GeoFlow for Excel 2013). При цьому передбачається також значний обсяг ручних маніпуляцій з даними для забезпечення імпортування
цих даних. Іншим шляхом є створення власного складного програмного
забезпечення, що не завжди є доцільним. Тому перспективним є використання наявних в Інтернет веб-карторафічних сервісів для відображення на
них даних систем дистанційного моніторингу. Такий підхід може дозволити автоматизувати цикл обробки та публікації даних та досягти оперативного режиму доставки даних кінцевим користувачам, тим самим створюючи передумови реалізації сервісів оперативного моніторингу з візуалізацією як статичних, так і динамічних даних.
Узагальнену схему використання таких сервісів приведено на рис. 1.
Алгоритм його роботи наступний: дані на сервер передаються з просторово рознесених пристроїв за доПросторово розвинені дані
Сервер
помогою протоколу HTTP з подальшим збереженням у базі даhttp://
них у структурованому вигляді.
Завдання формування карти реЗапит на
гіону дослідження, її масштабуотримання
даних
вання та переміщення (рендеЗапит до
ринг) повністю покладається на
Відповідь вебвебвеб картографічний сервіс, який
сервісу на запит
сервісу
оптимізований для швидкого заБраузер
вантаження карт по частинам (у
Веб-сервіс
вигляді «тайлів»). Для відображення власних даних на картах
Рисунок 1. Функціональна схема веб-сервісу необхідно використовувати наявні програмні інтерфейси (API) або можливості інтеграції з СУБД. Користувач генерує запит на відображення даних на веб-ресурсі, що виконує збір
та накопичення інформації з просторово-рознесених пристроїв, після чого
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автоматично формується запит на вибірку даних до бази даних. Результат
вибірки оформлюється у вигляді XML файла або у форматі JSON (повний
перелік форматів даних приведений у табл. 1). Далі на основі цих даних на
клієнтській стороні за допомогою JavaScript виконується нанесення даних
на карти з прив‘язкою їх за координатами. На разі в Інтернет за подібною
схемою працюють картографічні сервіси Google Map [2], Яндекс Карти [3],
Open Street Map [4]. Інші, найбільш відомі, такі як, ArcGIS Server [5],
MapServer [6] також підтримують формати даних OGR, SHP, що рекомендуються міжнародною некомерційною організацією OPEN GIS Consortium.
У цих програмних продуктах передбачається розгортання картографічного
сервісу на власному сервері, який самостійно повинен програмним шляхом
виконувати рендерин тайлів карти, визначати стилі відображення інформації, наприклад, за допомогою мови програмування Python. У цьому разі
є можливість створення високоякісних зображень карт з нанесеною інформацією, орієнтованих на конкретну область застосування.
Таблиця 1
Параметр
Ліцензія
Інтеграція з
СУБД

ArcGIS Server
комерц.
Технологія
ArcSDE

MapServer
OpenGL
Бібліотека
OGR

Java Script
бібліотеки

ArcGIS API,
ArcGIS Server
REST, SOAP

OpenLayers

Мови програмування

COM, .NET,
Java, XML,
SOAP

PHP, Python,
Perl, Ruby, Java
та .NET

Google Map
безкоштовно
Технології
JSON, AJAX,
XML
Google Maps
Javascript API
HTML, PHP,
Java, XML

Яндекс
безкоштовно
Технології
JSON, AJAX,
XML
Yandex Maps
API

OSM
OpenGL
GDAL та
OGR формати, GeoJSON
Leaflet, MapBox API, iD

HTML, PHP,
Java, XML

Python, Ruby,
Java, JavaScript

У таблиці 1 наведені основні параметри
наведених вище сервісів. Cлід зазначити, що
за критеріями вільного
доступу та автоматизації рендерингу та покриття карт обрано картографічний
сервіс
Google Maps, який дозволяє додавати на карРисунок 2. Використання веб-сервісу Google Maps
ти Google власну інформацію у вигляді маркерів, градієнтних полів, позначок та ін. На рис. 2
приведено приклад візуалізації просторово розвинених даних на карті м.
Києва за допомогою сервісу Google Maps у режимі «head maps».
Висновки
Задача відображення просторово розвинених даних на географічних
картах доцільно вирішувати за допомогою використання глобальних карМіжнародна науково-технічна конференція
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тографічних сервісів, покладаючи на них трудомістку частину завдання,
що полягає у рендерингу карт під час їх завантаження користувачем. Актуальним у подальшому є застосування математичних методів просторової
інтерполяції до просторово розвинених даних перед їх відображенням на
веб картографічних сервісах.
Література
1. Petrenko A. System of Synchronous Remote Collecting and Processing Geological
Data / A. Petrenko, D. Topor, V. Mosiychuk // Theoretical and Applied Aspects of
Cybernetics ; Proc. of 3‘d Int. Conf. TAAC'2013. — 2013. — Р. 29—33.
2. Руководство для разработчиков APIGoogleMaps [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial.
3. Документация API Яндекс. Карт [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://api. yandex.ru/maps/doc/intro/concepts/intro. xml.
4. Mapnik. Developing the OpenStreetMap Platform [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://wiki.openstreetmap.org/wiki.
5. ArcGIS Server [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://en.wikipedia.org/
wiki/ArcGIS_Server
6. Костикова А. Создание картографических сервисов с использованием
MapServer. Введение [Електронний ресурс] / А. Костикова. — Режим доступу: http://gislab.info/qa/mapserver.html
Анотація
Розглянута можливість та доцільність використання веб-картографічних сервісів у
задачах візуалізації просторово-розвинених даних. Проведено огляд існуючих вебсервісів та узагальнено функціональну схему взаємодії з картографічними сервісами.
Приведено приклад застосування сервісу Google Maps для рішення поставленої задачі.
Ключові слова: веб-сервіс, ГІС, просторово-розвинені дані, візуалізація даних.
Аннотация
Рассмотрена
возможность
и
целесообразность
использования
вебкартографических сервисов в задачах визуализации пространственно-развитых данных.
Проведен обзор существующих веб-сервисов и обобщена функциональная схема взаимодействия с картографическими сервисами. Приведены пример применения сервиса
Google Maps для решения поставленной задачи.
Ключевые слова: веб-сервис, ГИС, пространственно-развитые данные, визуализация данных.
Abstract
The possibility and feasibility of using a web mapping service problems in visualizing
of spatial data are considered. A review of existing Web services and generalized functional
diagram of the interaction of map services is provided. Examples of the use of the Google
Maps service for solving the problem is provided.
Keywords: web-service, GIS, space-developed data, data visualization.
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ПРИ ПРИЙОМІ
ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ
Кичак В. М., доктор технічних наук, професор;
Тромсюк В. Д., аспірант
Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
Постановка задачі. Всі завдання, які поставлені перед технікою зв'язку, зводяться до двох основних проблем. Перша основна проблема — це
проблема ефективності зв'язку: передати найбільшу кількість інформації,
найбільш економним способом [1]. Друга основна проблема — це проблема завадостійкості зв'язку [1]. Внаслідок впливу різноманітних завад прийняте повідомлення буде значно відрізнятися від переданого.
Завданням приймального пристрою є винесення рішення про передані
символи, тому іноді приймач називають пристроєм рішення [2]. Завдання
полягає в тому, щоб за прийнятою реалізацією х(t) визначити, який з сигналів S1(t), S2(t),... Sm(t) міститься в x(t). По суті мова йде про перевірку статистичних гіпотез Н1 (прийнятий S1), Н2 (S2) і Нm (прийнятий Sm).
Функціональна схема обробки сигналів згідно з критерієм максимуму
апостеріорної ймовірності (рис. 1) містить пристрої обчислення e1, e2,.. em,
а також пристрій порівняння. Для m-мірної системи дискретних сигналів
правило рішення зводиться до перевірки нерівності:
P  S1 x   P  S2 x   ....  P  Sm x  .
(1)
Обчислення P(Si/x) виконується на основі відомої з теорії ймовірностей формули Баєса [2]
P  Si / x   P  Si  P  x Si  P  x  ,
(2)
де: P(x) — ймовірність прийому реалізації x(t); P(x/Si) — імовірність прийому x(t); P(Si) — апріорна ймовірність передачі символу аi [2].
Оскільки приймач робить порівняння P(Si/x) при даному x(t) і різних
Si(t), то постійний, при цьому порівнянні, множник 1/P(x), у правій частині
рівняння (2) значення не має і замість значень P(Si/x) можна порівнювати
величини P(Si) і P(x/Si), тобто
P  Sm 
P  x S1 
 ... 
.
(3)
P( S2 )  ...P  Sm 1   P  x Sm 
P  S1   P  S2   ...P  Sm 1 
Відношення в лівій частині нерівності (3) називається відношенням
правдоподібності, його позначають Λ:
  P  x S1   P  S2   ...P  Sm1   P  x Sm   1.
(4)
Оскільки у прийнятій реалізації міститися S1(t), S2(t),…Sm(t), то
P(S1 x)  P(S2 x)  ...  P(Sm x)  1.
(5)
На основі цього ймовірність помилки буде мінімальною:
Perror  P  S1  P  S2  ...  Sm S1   ...  P  Sm  P  S1  S2  ...  Sm1 Sm   min
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Рисунок 1. Функціональна схема
обробки сигналів

Рисунок 2. Оптимальний приймач
Котельникова

Згідно критерію максимуму апостеріорної ймовірності синтезуємо оптимальний приймач Котельникова (рис. 2). При заданому детермінованому
сигналі Si(t), відношення (4) запишемо для двійкового сигналу
2  w x S1  w  x S2   1.
(6)
У свою чергу, розподіл w(x) визначається розподілом  (t ) , тобто
w  x S1   w     w  x  S1  , w  x S2   w     w  x  S2  .
(7)
Якщо перешкода являє собою адитивний білий гаусів шум (AWGN)









2
w     exp 2  22 
2  exp   x  t   Si  t    22 
то з урахуванням (8) нерівність (7) приводиться до виду

T

T





  x  t   S2  t  dt    x t   S1 t  dt .

0

2

2



2 ,

(8)

0

Нерівність (8) виражає алгоритм оптимального приймача Котельникова,
який забезпечує мінімум середньої ймовірності помилки (рис. 2).
Результати проведених наукових досліджень. Згідно проведених
досліджень складемо модель зв‘язку в графічному пакеті SimuLink (рис. 3).

Рисунок 3. Модель системи зв‘язку
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Система зв‘язку складається із елементарних стандартних ланок, які
утворюють приймально-передавальну систему [3]. Канал зв‘язку імітує:
канал із завмираннями з добавленням адаптивного білого гаусівського
шуму (рис. 3).
Згідно приведеної моделі зв‘язку виведено графік залежності бітової помилки, на виході приймача, від
співвідношення С/Ш (рис. 4).
Висновки: 1. Визначено основні завдання поставлені перед технікою звязку. 2. Визначено основні
завдання приймального пристрою. 3.
Виведені формули для m-мірних
дискретних сигналів і двійкових
сигналів згідно критерію максимуРисунок 4. Графік залежності бітової пому апостеріорної ймовірності. 4. В
милки від співвідношення С/Ш
пакеті SimuLink синтезовано структурну модель системи зв‘язку згідно критерію максимуму апостеріорної
ймовірності. 5. Із приведеної моделі зв‘язку визначено рівень бітової
помилки при наявності каналу із завмираннями з добавленням адаптивного
білого гаусівського шуму (AWGN). 6. Програмно побудовано графік залежності бітової помилки, на виході приймача, від співвідношення С/Ш.
Література
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УлГТУ, 2008. — 452 с.
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Анотація
Представлені особливості завадостійкого прийому дискретних сигналів. Розглянуті особливості прийому дискретних сигналів при проходженні сигналу через канал із
завмираннями з добавленням адаптивного білого гаусівського шуму.
Ключові слова: дискретний сигнал, завада, приймальний пристрій, шум.
Аннотация
Представлены особенности помехоустойчивого приема дискретных сигналов. Рассмотрены особенности приема дискретных сигналов при прохождении сигнала через
канал с замираниями с добавлением адаптивного белого гауссовского шума.
Ключевые слова: дискретный сигнал, помеха, приемное устройство, шум.
Abstract
The features of noise proof reception of digital signals. The features of the reception of
digital signals, when passing through the Rayleigh fading channel with the addition of
AWGN channel.
Keywords: discrete signal, interference, the receiver, noise.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМПОНОВАНО-ГАУСОВОГО РОЗПОДІЛУ З
ІНВЕРСНОЮ ГАММА ТЕКСТУРОЮ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ
ІНТЕНСИВНОГО МОРСЬКОГО КЛАТЕРА РЛС З ВИСОКОЮ
РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ
Турко Святослав Іванович, аспірант
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
Вибір математичної моделі морського клатера, що максимально точно
відображає його статистичні властивості, є необхідним і важливим завданням для розв‘язання задач виявлення малорозмірних малорухомих об‘єктів
морськими радіолокаційними станціями (РЛС), оскільки заважаючі відбиття від морської поверхні є основним джерелом завад морського радара, а
сучасні адаптивні алгоритми виявлення цілі на фоні завад в таких радарах
базуються на апріорному знанні розподілу сигналу і завади, тобто ефективність таких алгоритмів залежить від того, наскільки точно підібрані статистичні моделі сигналу та завади.
Гаусів розподіл найбільш точно моделює морський клатер для РЛС з
низькою роздільною здатністю. Для моделювання морського клатера РЛС
з високою роздільною здатністю використовували логнормальний [1],
Вейбулів [2] розподіл, але фізичну трактовку отримала компонованоГаусова модель, згідно якої випадковий процес, яким є інтенсивність морського клатеру, є добутком двох випадкових величин — текстури і спеклу [3]. Компоновано гаусів розподіл з текстурою, розподіленою за законом
гамма розподілу, отримав назву К-розподілу.
Особливо важливо мати можливість оцінювати параметри статистичного розподілу в режимі реального часу, на основі наявних вимірів, оскільки в протилежному випадку алгоритм виявлення не матиме точної моделі завади і рішення про наявність чи відсутність цілі буде прийнято неправильно. Безпосередня чисельна оцінка коренів рівняння максимальної правдоподібності для К-розподілу не є можливою, оскільки К-розподіл залежить від двох величин — параметра масштабу та параметра форми, до того
ж в рівняння входить функція Бесселя. Це означає, що для безпосереднього
чисельного знаходження значень цих двох параметрів, при яких функція
правдоподібності К-розподілу має максимум, для, скажімо, десяти тисяч
значень інтенсивності клатера необхідно обчислити функцію Бесселя сто
мільйонів разів, що навіть зважаючи на сучасний стан елементної бази обчислювальної техніки не є можливим. Аналітичного виразу для знаходження параметра масштабу та параметра форми, при яких функція правдоподібності для К-розподілу набуває максимуму, не існує.
В останні роки було виявлено [4], що при використанні інверсного гамма розподілу для моделювання текстури компоновано-Гаусів розподіл
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описує морський клатер більш точно, ніж при використанні гамма розподілу.
Щільність ймовірності компоновано-Гаусового розподілу з інверсною
гамма текстурою [4]:
2r
f R (r ) 
,
1
(1)
2
r  1





де α — параметр форми, β — параметр масштабу.
Функція правдоподібності для n незалежних значень огинаючої амплітуди отриманого радаром сигналу r1, r2, … , rn, що розподілені зі щільністю
ймовірності (1), матиме вигляд:
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Прологарифмувавши ліву й праву частини (2), отримаємо логарифмічну функцію правдоподібності:
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Для знаходження параметрів форми і масштабу, при яких функція
правдоподібності набуває максимуму, продиференціюємо (3) по α та β,
прирівняємо два отримані вирази до нуля, і, виразивши α через β, отримаємо систему рівнянь:
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Корінь (5) може бути обчислено в режимі реального часу. Експеримент з реальними даними морського клатера, отриманими в водах Південно-Африканської Республіки [5], показав, що для отримання кореня з використанням методу половинного ділення з точністю, що перевищує точність ―нуля‖ Matlab, необхідно не більше 100 ітерацій. Також з використанням вищезгаданих експериментальних даних було проведено порівняння точності апроксимації емпіричної щільності ймовірності теоретичною
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на основі критерію Хі-квадрат для розподілів Вейбула, Релея, логнормального, К-розподілу та компоновано-Гаусового з інверсною гамма текстурою. Найкращу апроксимацію продемонстрував компоновано-Гаусів розподіл з інверсною гамма текстурою.
Отже, компоновано-Гаусів розподіл з інверсною гамма текстурою може бути використано в морських РЛС для виявлення малорозмірних малорухомих цілей на фоні інтенсивного морського клатера.
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5. Sea clutter measurement Trial [Електронний ресурс] : за даними вимірювань морського радара 2006 та 2007 рр. / Council for Scientific and Industrial Research. — Електрон. дані. — режим доступу до бази.: http://www.csir.co.za/small_boat_detection/.
Анотація
Розглянуто можливість використання компоновано-Гаусового розподілу з інверсною гамма текстурою для виявлення малорозмірних малорухомих цілей морськими
РЛС на фоні інтенсивного морського клатеру. Запропоновано спосіб обчислення параметрів розглянутого розподілу в режимі реального часу на основі наявних виміряних
даних. Запропонований спосіб перевірено на реальних виміряних даних морського клатера.
Ключові слова: морський клатер, компоновано-Гаусів розподіл, функція правдоподібності.
Аннотация
Рассмотрена возможность использования составного Гауссова распределения с
инверсной гамма текстурой для обнаружения малоразмерных малоподвижных целей
морскими РЛС на фоне интенсивного морского клатера. Предложен способ вычисления
параметров рассмотренного распределения в режиме реального времени на основе
имеющихся измеренных данных. Предложенный способ проверен на реальных измеренных данных морского клатера.
Ключевые слова: морской клатер, составное Гауссово распределение, функция
правдоподобности.
Abstract
Possibility of compound Gauss distribution using for small slow moving targets detection by marine radars with intense sea clutter presence was considered. Method of considered
distribution parameters real time computing with using of existing measured datas was presented. Presented method was checked with real measured sea clutter datas.
Keywords: sea clutter, compound Gauss distribution, likelihood function.
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ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ
АЛГОРИТМІВ ПОВЕДІНКИ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КОМПЛЕКСІВ
Волочій Б. Ю., д.т.н., проф.; Озірковський Л. Д., к.т.н., доц.;
Шкілюк О. П., аспірант; Мащак А. В., аспірант.
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра теоретичної
радіотехніки та радіовимірювань, Львів, Україна
Постановка задачі
На етапі системотехнічного проектування радіоелектронних комплексів (РЕК) актуальною задачею є забезпечення необхідних показників ефективності шляхом надійнісного проектування алгоритму поведінки [1]. Алгоритм поведінки (АП) — це формалізоване представлення логіки використання інформації системами РЕК при виконанні поставленого завдання і
складається з послідовності процедур. Алгоритм поведінки характеризується часовою і функціональною надлишковістю та обмеженням на тривалість виконання. Разом з цим ефективність АП суттєво залежить від надійності апаратних засобів систем РЕК.
Методи аналізу алгоритмів поведінки
В монографії [1] за основу моделювання зовнішньої (функціональної)
і внутрішньої (надійнісної) поведінки РЕК вибрано мову алгоритмічних
алгебр (МАА), запропоновану Глушковим В. М. і вдосконалену Сафоновим І. В. Мовою алгоритмічних алгебр, використовуючи канонічні регулярні форми алгоритмів (лінійна, диз‘юнктивна, ітеративна та паралельна),
можна змоделювати будь-який АП РЕК. Модель АП РЕК з використанням
МАА формується шляхом складання логічних виразів, сукупність яких дає
змогу отримати логіко-імовірнісну модель АП у вигляді логічної функції.
Для цього АП РЕК представляється у деревовидній формі, що є окремою
трудомісткою задачею, а внесення змін в структуру АП вимагає повної перебудови моделі. У статті [2] представлено метод побудови моделі АП
РЕК у вигляді дискретно-неперервної стохастичної системи та на його основі сформовано практичну методику оцінки показників ефективності АП
радіоелектронного комплексу моніторингу повітряного простору з врахуванням його структури, техніко-тактичних характеристик, показників надійності апаратних засобів та кваліфікації людини-оператора.
Метод формування схеми шляхів для алгоритмів поведінки
Як альтернатива методам моделювання АП, викладеним в працях [1]
та [2], було розроблено метод схеми шляхів.
При розробці методу схеми шляхів було запропоновано розділення
перевірочних блоків АП на два типи: стохастичний блок альтернативного
переходу і детермінований блок умовного переходу. Стохастичний блок
альтернативного переходу характеризується ймовірностями (р, q=1р). Детермінований блок умовного переходу характеризується ймовірностями
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(р=1, q=0), якщо виконується умова перевірки блоку, та ймовірностями
(р=0, q=1) в протилежному випадку. Це вдосконалення можна застосувати
і у методі, викладеному в статті [2]. Завдяки цьому детерміновані блоки
умовного переходу дають змогу врахувати в моделі особливості сценарію
використання програмного забезпечення, а стохастичні блоки альтернативного переходу — надійність апаратних засобів та програмного забезпечення. Схема шляхів (СШ) є формалізованим представлення поведінки
РЕК в компактній формі, що відображає сукупність всіх шляхів, які ведуть
до успішного виконання або невиконання цільової функції системи, і дозволяє описати математичну модель АП у формі виразу проходження найдовшого шляху від початку до успішного виконання з врахуванням кількості виконання циклів АП. Формування СШ потребує перетворення всіх
операційних блоків АП на функціональні блоки СШ та їх з‘єднання дугами
L за такими правилами: 1) функціональний блок ФБn на СШ характеризується середнім значенням тривалості виконання функції Тсер, що відповідає
операційному блоку ОБn АП; 2) якщо фрагмент алгоритму виконується повторно, то на СШ він відображається функціональним блоком ФБn з повторним виконанням, в якому враховується кількість повторних виконань
Nn та ймовірність повторного виконання Р(ФБn); 3) дуга Ln, n+1, яка зв‘язує
функціональні блоки ФБn та ФБn+1, визначається добутком значень всіх
ймовірностей стохастичних блоків альтернативного переходу та детермінованих блоків умовного переходу, що лежать на шляху між операційними
блоками ОБn та ОБn+1. Ймовірність р(LУВ) та середнє значення тривалості
Тсер(LУВ) успішного виконання алгоритму визначаються за формулами:
K
(1)
p  LУВ    k 1  pk  LУВ  
K
1
(2)
 pk  LУВ   Tk  LУВ 

р  LУВ  k 1
де Тсер(LУВ) визначається як середньозважене значення тривалості Тk(LУВ) з
врахуванням ймовірності рk(LУВ) k-го шляху успішного виконання алгоритму як вагового коефіцієнта, нормується за ймовірністю р(LУВ); K — максимальна кількість можливих шляхів проходження АП.
Порівняння методів кількісної оцінки показників ефективності
алгоритму поведінки РЕК
Для порівняння різних методів оцінки показників ефективності АП
РЕК було створено тестовий алгоритм пошуку, виявлення і захоплення цілі. Для цього АП було побудовано моделі — марковську (результати для
якої отримано чисельним та аналітичним методами), логіко-імовірнісну
методом МАА (для ітеративної та диз‘юнктивної регулярних форм) та методом схеми шляхів, і визначено ймовірність успішного виконання — рУВ
та середнє значення тривалості — ТУВ виконання АП. Отримані результати наведено у таблиці 1.

Tcep  LУВ  

190

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

Телекомунікація, радіолокація, навігація
Таблиця 1
Мова алгоритмічних алгебр

Марковська модель
Чисельний Аналітичний Метод
Ітеративний Диз‘юнктивний
Метод метод
метод мат- схеми
шляхів регулярний регулярний алРунгеричної
алгоритм
горитм
Кутта
експоненти
рУВ
0,91251
0,91251
0,91092 0,92957
0,91199
TУВ, с 5,9956**
5,9899**
6,1023* 6,1052*
6**
* TУВ нормується за рУВ; ** TУВ не нормується за рУВ
Висновок
За результатами досліджень встановлено, що метод схеми шляхів дає
значення показників ефективності АП співмірні з марковською та логікоімовірнісною моделями. Метод схеми шляхів на відміну від методу викладеному в [1] не потребує перебудови АП у деревовидну форму, і на відміну
від методу, викладеному в [2], створення структурно-автоматної моделі.
Схема шляхів формується безпосередньо із заданого АП, що в рази скорочує час побудови моделі РЕК, аналіз та оцінку його показників ефективності. Ступінь формалізації методу схеми шляхів є суттєво вищим, ніж у відомих методах, що дає змогу здійснити його автоматизацію.
Література
1. Сафонов И. В. Надежностное проектирование алгоритмов управления / Сафонов И. В. — Владивосток, ВИНИТИ, 1982 — 157 с.
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Анотація
В даній роботі представлено результати порівняння нового методу схеми шляхів з
відомими методами для оцінки показників ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів.
Ключові слова: алгоритм поведінки, метод схеми шляхів, радіоелектронний комплекс.
Аннотация
В данной работе представлены результаты сравнения нового метода схемы путей
с известными методами для оценки показателей эффективности алгоритмов поведения
радиоэлектронных комплексов.
Ключевые слова: алгоритм поведения, метод схемы путей, радиоэлектронный
комплекс.
Abstract
In this paper the results of comparing the new method of scheme‘s paths for efficiency
indexes estimation of behavior algorithms of radioelectronic complex systems with known
approaches are carried out.
Keywords: behavior algorithms, method of scheme‘s paths, radioelectronic complex
systems.
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СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ СБОРА БИОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ СВЧ ДИАГНОСТИКЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ
Слипченко Н. И., д.ф.-м.н., профессор, Бородкина А. Н.
Харьковский национальный университет радиоэлектроники,
Харьков, Украина
При рассмотрении молекулярных механизмов управляющих систем
клетки методом СВЧ-диагностики, который позволяет работать с клетками, не разрушая и не модифицируя их, открываются новые возможности
для анализа механизмов развития патологии целого организма.
Состояние рецепторных структур клеток соответствует функциональной активности гормон-рецепторных взаимодействий, изменяющих активность аденилатциклазной системы (АЦС), которая является универсальной
системой передачи сигналов от гормонов, медиаторов, различных фармакологических агентов и других активаторов для всех типов клеток.
Известно, что при сердечнососудистых заболеваниях количество
β-адренергических
рецепторов
уменьшается, поэтому можно с помощью оценки чувствительности βадренорецепторов клеток к адреналину зарегистрировать болезнь на ранних стадиях развития [1].
Рисунок 1. Модель для анализа —
Моделью для исследования моАЦС и связанных с ней систем
лекулярных механизмов управляювнутриклеточной сигнализации
щих систем клетки выбраны эритроциты человека, поскольку в их мембранах имеются адренергические рецепторы, функционально и структурно похожие на адренорецепторы клеток миокарда, сосудов и проч. [2].Состояние системы связи аденилатциклазного комплекса с включением элементов цитоскелета в эритроцитах отражается на изменениях перераспределения свободной и связанной воды в
межклеточном и внутриклеточном пространстве (рис. 1). Подобные перераспределения можно вызвать искусственно в условиях эксперимента при
воздействии температуры, давления, света или специфическим действием
фармакологических средств. Это положено в основу метода регистрации
функциональных состояний биологического материала по их диэлектрическим характеристикам [3]. Кроме того, исследование клинического материала пациента при стимуляции клеток катехоламинами и их блокаторами,
действие которых связано с АЦС, позволяет определить чувствительность
конкретного пациента к конкретной дозе препарата.
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Релаксационные свойства связанной воды в макромолекулах белков и
ДНК, к которым относятся и макромолекулы клеточных мембран, определяются структурой гидратного окружения макромолекул и воды, встроенной в конформацию. В настоящее время показано, что гидратная структура
повторяет изменения конформации макромолекулы при ее перестройке.
Поэтому определение диэлектрических свойств в СВЧ диапазоне позволяет получить информацию о состоянии биосистем по оценке состояния их
водной компоненты. Известный аппаратно-программный комплекс позволяет при заданных размерах и форме кюветы провести сравнение  интактных образцов и образцов с добавлением стимуляторов [3].
Однако, в установке [3] используется волноводный метод, поэтому,
несмотря на высокую рабочую частоту (39,5 ГГц), для необходимого заполнения измерительной кюветы требуется относительно большое количество биологического материала.
Снизить требуемый объем
биологического материала и
расширить диапазон частот, в
котором проводятся измерения,
можно путем применения ближнеполевых сенсоров [4]. Такие
сенсоры применяются в микроволновой микроскопии. Сенсор
Рисунок 2. Коаксиальный сенсор с
представляет собой открытую
плоской апертурой
коаксиальную
измерительную
апертуру (КИА) (рис.2). Размеры образца определяются не рабочей частотой, а размерами КИА, которую можно сделать существенно меньше размеров волновода, работающего на той же частоте. Исследуемый образец
должен перекрывать область интенсивного электромагнитного поля.
Теория данного вида сенсоров хорошо развита [4]. Если образец выполнен в виде тонкого слоя, параллельного плоскости апертуры, то при
возбуждении в коаксиале ТЕМ волны и заданном распределении электрического поля ( Er (r )  U 0 r 1 ), емкость КИА с учетом волновых свойств поля описывается выражением:
~
Cn 

 2 0

ln 2 R2 R1

 R2

J R   J R 
  0 1 0 2
0 R1

J1 r 
cth1z1   sch1z1 Q1 dr d  ,
1

01k 02 ;
где  1 — поперечное волновое число первого слоя, 1   2  ~
k 0 — волновое число в свободном пространстве;
Q1 — коэффициент, включающий свойства нижних слоев — ~0 n , zn .
Информативность датчика, в котором резонансный измерительный
преобразователь (РИП) нагружен на данный вид КИА, не уступает информативности волноводных измерителей [5]. Поэтому РИП с КИА позволяют
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существенно снизить необходимый объем биологического материала, что
уменьшит стрессовую нагрузку при диагностике и оперативном определении необходимых доз лекарственных препаратов с учетом особенностей
конкретного пациента.
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Анотація
Представлений метод НВЧ діагностики, основою якого є вимірювання комплексної діелектричної проникності при патології і впливі лікарських препаратів. Розглянуто
використання коаксіальних апертурних ближньопольових сенсорів, які дозволяють при
збереженні інформативності, зменшити об'єм біологічного матеріалу, і відповідно,
стресове навантаження пацієнтів.
Ключові слова: аденилатциклазна система, гідратне оточення макромолекул, коаксіальний апертурний ближньопольовий сенсор.
Аннотация
Представлен метод СВЧ диагностики, в основе которого лежит измерение комплексной диэлектрической проницаемости при патологиях и воздействии лекарственных препаратов. Рассмотрено использование коаксиальных апертурных ближнеполевых сенсоров, которые позволяют при сохранении информативности измерений
уменьшить объем биологического материала, и соответственно, стрессовую нагрузку
пациентов.
Ключевые слова: аденилатциклазная система, гидратное окружение макромолекул, коаксиальный апертурный ближнеполевой сенсор.
Abstract
The basis of presented microwave diagnostics method is measuring of complex
inductivity with pathologies and influence of drugs. The usage of coaxial aperture near field
sensors is considered. It allows to decrease the volume of biological material and accordingly,
stress loading of patients with maintenance of measuring informing.
Keywords: adenylatecyclase system, hydrate surroundings of macromolecules, coaxial
aperture near field sensor.
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ПРОГРАМНА ОБРОБКА ДАНИХ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ В
МІЛІМЕТРОВОМУ ДІАПАЗОНІ
Демська К. Д., магістрант; Савенко Я. В., к.т.н., доцент
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Створення методології для методів та лікувально-діагностичних комплексів міліметрового діапазону потребує вивчення сучасного стану клінічної діагностики патології організму людини на мікрорівні, зокрема томографічної діагностики онкологічних захворювань, патології головного мозку та серцево-судинних патологій організму людини [1].
Для задоволення вимог діагностичної системи міліметрового діапазону, зокрема підсистеми програмної обробки даних, обрано стратегію вимірювань у вигляді теорії надлишкових вимірювань незалежних і залежних
властивостей різної фізичної природи. Головною її особливістю є вимірювальне перетворення не однієї фізичної величини, а декількох рядів фізичних величин штучно сформованих із шуканої і нормованої по значенню,
розміри яких підпорядковані певним закономірностям, з подальшим обчисленням дійсного значення шуканої фізичної величини і параметрів рівняння стану вимірювальної системи у відповідності з апріорі виведеними
рівняннями надлишкових вимірювань. Такий підхід забезпечує автоматичне виключення систематичних складових похибки результату надлишкових вимірювань при нелінійних і нестабільних функціях перетворення сенсорів, біосенсорів, вимірювальних перетворювачів або вимірювального каналу в цілому, при збереженні їх високої чутливості.
Для вирішення науково-технічної задачі досягнення інформативної
достовірності медичної діагностики у міліметровому діапазоні шляхом
програмної обробки даних актуальною є проблема забезпечення точності
вимірювань, яку можна порівняти з точністю еталонних мір [2]. У теорії і
практиці вимірювань до цього часу достатньо повно розроблені та опановані методи корекції похибок вимірювання електричних величин за допомогою сенсорів з лінійною функцією перетворення (ФП). Для неелектричних ФВ та за нелінійною ФП (НФП) сенсора ці методи не забезпечують
високої точності вимірювання внаслідок суттєвої методичної похибки.
Важливою особливістю сенсорів з НФП є їх висока чутливість за низької
собівартості виготовлення. Великі технологічні розбіжності значень їх параметрів та їх нестабільність не дозволяють реалізувати високу чутливість
сенсорів без використання спеціальних методів корекції похибок. Загальновідомі методи корекції похибок не вирішують метрологічної проблеми
підвищення точності вимірювання неелектричних величин за допомогою
сенсорів з НФП, зокрема для потреб медичної діагностики у міліметровому
діапазоні.
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У зв‘язку з цим актуальним є застосування теорії автоматичної корекції систематичних похибок результатів вимірювання величин, зокрема потужності власного випромінювання організму людини у міліметровому діапазоні, за нелінійної та нестабільної ФП сенсора. Було обрано стратегію
надлишкових вимірювань як шлях підвищення точності вимірювання із
реалізацією шляхом програмної обробки даних для діагностики у міліметровому діапазоні.
Стратегія надлишкових вимірювань — стратегія необхідних і достатніх, тобто надлишкових вимірювань властивостей інтелектуальної вимірювальної системи (ВС) «об'єкт вимірювань — засіб надлишкових вимірювань» («ОВ – ЗНВ»), яка лежить в основі комп‘ютерної інтелектуальної системи для підсистеми програмної обробки даних і спрямована на досягнення таких цілей як: визначення дійсного значення шуканої ФВ, параметрів функції перетворення ВК, параметрів і показників метрологічної надійності ВС, тобто отримання нової якості вимірювань і оцінку поточного
стану ВС.
Структурна схема обраної комп‘ютерної інтелектуальної системи для
підсистеми програмної обробки даних (рис. 1) складається з формувача фізичних величин (ФФВ), об‘єкту вимірювань (ОВ), міри (М) та вимірювального каналу (ВК). Відповідно ВК складається з первинного вимірювального перетворювача (ПВП) (сенсора) і вимірювального перетворювача
(ВП). Відтворювані величини ФФВ фізичні величини х1, х2, х3 почергово
взаємодіють на вхід ПВП (сенсора). По програмі, що записана в постійному запам‘ятовуючому пристрої мікроконвертора (МК), реалізуються математичні моделі надлишкових вимірювань I-го роду. Математичні моделі
надлишкових вимірювань II-го або III-го роду реалізувати не складно. Для
цього проводяться багаторазові вимірювальні перетворення ФВ х 1, х2, х3 і
багаторазове повторення всього циклу вимірювань.
Особливістю комп‘ютерної інтелектуальної системи для підсистеми
програмної обробки даних є
можливість корекції довготривалої нестабільності значень
параметрів функції перетворення ВК. З цією метою переважним є використання мікроконверторів з влаштованими
аналого-цифровим перетворювачем
і
двома
цифроРисунок 1. Структурна схема комп‘ютерної інтелектуальної системи для підсистеми програм- аналоговими перетворювачами.
Коректування значення зміної обробки даних
щення ∆Uл функції перетворення ВК здійснюється шляхом подачі на вихід ВП або на його вихідний
підсилювач відповідної напруги U∆ з виходу другого цифро-аналогового

196

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

Радіоелектроніка біомедичних технологій
перетворювача напруги. Вказані напруги отримують шляхом порівняння
обчислених і записаних в пам‘яті МК кодів числових значень вказаних параметрів функції перетворення ВК, формування різних кодів чисел з подальшим цифро-аналоговим перетворюванням їх в керуючі напруги US і
U∆ [3].
Експертна система забезпечує прийняття рішень в умовах невизначеності до появи метрологічної відмови, пояснює вибір алгоритму роботи ВС
і обробки результатів проміжних вимірювань, представляє отримані результати зрозумілим для користувача способом, забезпечує чіткий розподіл отриманих даних і знань, поповнює базу знань, видає результати надлишкових вимірювань у вигляді рекомендацій для дій в даній ситуації.
Використання комп‘ютерної інтелектуальної системи для підсистеми
програмної обробки даних у міліметровому діапазоні дає змогу проводити
більш ефективну функціонально-структурну діагностику організму людини на клітинному та молекулярному рівнях.
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Анотація
Запропоновано програмну обробку даних для діагностики в міліметровому діапазоні із застосуванням стратегії надлишкових вимірювань. Обрано комп‘ютерну інтелектуальну систему для реалізації програмної обробки даних.
Ключові слова: медична діагностика, міліметрові хвилі, програмна обробка даних,
стратегія надлишкових вимірювань, комп‘ютерна інтелектуальна система.
Аннотация
Предложена программная обработка данных для диагностики в миллиметровом
диапазоне с использованием стратегии избыточных измерений. Выбрана компьютерная
интеллектуальная система для реализации программной обработки данных.
Ключевые слова: медицинская диагностика, миллиметровые волны, программная
обработка данных, стратегия избыточных измерений, компьютерная интеллектуальная
система.
Abstract
The programmed data processing for diagnostics in millimeter range using the redundant measurement strategy has been proposed. The computed intelligent system has been chosen as realization of programmed data processing.
Keywords: medical diagnostics, millimeter wave, computed data processing, redundant
measurements strategy, computed intelligent system.
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ЛАЗЕРНИЙ ВИПРОМІНЮВАЧ ДЛЯ АКУПУНКТУРНОЇ ТЕРАПІЇ
Михайленко С. В., магістрант; Яненко О. П., д.т.н., професор
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Світло — потік електромагнітного випромінювання у видимому для
людського ока діапазоні, розташованого в межах 0,4 – 0,7 мкм. Світло може здійснювати вплив на організм двома шляхами — через орган зору або
через шкіру. При дії світла на шкіру спостерігаються, як звичайні оптичні
ефекти, що виникають при проходженні світла через неоднорідне середовище, так і біологічна реакція людського організму [1]. Видиме світло є регулятором біоритмів людини, діє на нервову систему (на психіку і емоційний стан).
Оскільки шкіра має неоднорідну і багатошарову структуру, процеси
відбиття, розсіювання і поглинання падаючого на її поверхню світла протікають дуже складно.
Деяка частина падаючого на шкіру світла відбивається від її поверхні.
Проникаюче в тканину оптичне випромінювання піддається багаторазовому розсіюванню, поглинанню різними біологічними структурами. Світло в
речовині поглинається іонами, радикалами, атомами, молекулами і їх комплексами, і менш складними біологічними структурами, такими як ядра
клітин, мітохондрії, самі клітини.
Світловим потоком краще опромінювати акупунктурні точки, оскільки в акупунктурних точках опір шкіри і сама товщина шкіри менші. В
цьому разі світло буде значно менше відбиватись і проникатиме в більшій
кількості і на значну глибину до організму.
Слід також врахувати, що акупунктурні точки, як відомо пов‘язані з
окремими органами людського організму, які також будуть реагувати на
подібний світловий вплив.
На різних довжинах хвиль відбуваються різні ефекти, різна глибина
проникнення до організму. Глибина проникнення оптичного випромінювання (рис.1., суцільна лінія) визначається як структурою і характеристиками тканини, так і довжиною хвилі випромінювання [2]. Шкіра людини
по-різному пропускає електромагнітні хвилі видимого діапазону. В області
діапазону довжин хвиль більше (400–700) нм спостерігається зміна поглинання світла зі збільшенням довжини хвилі. При цьому більшою проникаючою здатністю володіє випромінювання червоного діапазону (630–700
нм); глибина проникнення може сягати 15–20 мм. Для фіолетового діапазону хвиль від 400 до 440 нм глибина проникнення оптичного випромінювання складає приблизно 2–3 мм, а УФО (400–250 нм) — долі міліметрів.
На рис. 1. (штрихова лінія) показаний спектр поглинання світла шкірою
людини. В ультрафіолетовій області показник поглинання великий і шкіра
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поглинає випромінювання в самих верхніх шарах. У видимій області показник поглинання знижується і залишається майже постійним до червоної
області.
Враховуючи вище наведене стосовно дії світла на організм людини,
запропонуємо конструкцію лазерного випромінювача для акупунктурної
терапії (рис.2.). Для більш
ефективної дії будемо використовувати два світлодіоди з різними довжинами світлового випромінювання. Світлодіоди використовуються двох кольорів — синього та білого (білий охоплює весь
Рисунок. 1. Залежність проникнення видимого
світла до організму людини (d) і коефіцієнт поглиспектр видимого діапазонання шкірою (k) від довжини хвилі.
ну, а синій має невелику
глибину проникнення — діє у верхніх шарах шкіри), однак може бути і
інша комбінація діодів.
В приладі на рис.2. в якості генератора G використовується мультивібратор, який по черзі формує імпульси для обох джерел світла різної довжини хвиль. Світлодіоди
розташовані під однаковими кутами падіння світлового потоку на шкіру
людини α1 = α2. Таким чином два світлодіоди по
черзі опромінюють одну і
ту ж точку на тілі.
Кут падіння світлового потоку можемо визначити за відстанню між свіРисунок. 2. Схема лазерного випромінювача для тлодіодами (с=10 мм) за
акупунктурної терапії двома світлодіодами.
формулою:
 c 
 10 
0
(1)
1  arcsin 
  arcsin 
  20 ,
 2R 
 2  15 
де R — відстань від шкіри людини до джерела випромінювання (15мм).
Діаметр кола опромінення, який отримуємо в точці акупунктури, визначимо за формулою:

20
(2)
d  2  R  sin  2  15  sin
 5.2 мм ,
2
2
де α — кут свічення для стандартного світлодіода (200).
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Враховуючи, що відомі розміри акупунктурних точок діаметром не більше 5 мм, то розраховане значення діаметру кола опромінення задовольняє вимогам повного освітлення з невеликим запасом.
Розрахуємо площу кола опромінення:
2

2

d 
 5.2 
2
S       
  21.2 мм ,
2
2
 



(3)

Таким чином, з викладеного матеріалу можна зробити висновок, що
розроблений генератор за рахунок використання двох світлодіодів з різною
довжиною хвилі, а також імпульсного режиму управління через вплив на
біологічно активні точки людського організму дозволяє значно підвищити
ефективність фототерапії.
Література
1. Коробов А. М. Фототерапевтические аппараты Коробова серии «Барва» /
А. М. Коробов, В. А. Коробов — Изд. второе, перераб. и доп. — Харьков. : ИПП «Контраст», 2008. — 176 с.
2. Ремизов А. М. Медицинская и биологическая физика / А. М. Ремизов — М. :
Изд-во «Высшая школа», 1996 — 608с.
Анотація
Для підвищення ефективності впливу на акупунктурні точки доцільно використовувати конструкцію з концентрацією оптичного потоку в місці розташування акупунктурної точки. Авторами запропонована така конструкція з використанням імпульсного
режиму випромінювання, що є більш ефективним, оскільки на організм людини здійснюється вплив певними імпульсами, частота яких може співпадати з біоритмами людського організму, що значно підвищує ефективність фототерапії.
Ключові слова: світло, світлодіод, фототерапія.
Аннотация
Для повышения эффективности воздействия на акупунктурные точки целесообразно использовать конструкцию с концентрацией оптического потока в месте расположения акупунктурной точки. Авторами предложена такая конструкция с использованием импульсного режима излучения, которое является более эффективным, поскольку
на организм человека осуществляется воздействие определенными импульсами, частота которых может совпадать с биоритмами человеческого организма, что значительно
повышает эффективность фототерапии.
Ключевые слова: свет, светодиод, фототерапия.
Abstract
It is advisable to use the design of optical flow concentration at the location of acupuncture points to increase the effectiveness and impact on acupuncture points. The authors suggested this design using a pulsed mode radiation that is more effective. The impact by definite
impulses is made on human body; the impulse frequency may coincide with the biorhythms of
the human body, which increases the effectiveness of phototherapy.
Keywords: light, LED phototherapy.
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ГАЗОРОЗРЯДНИЙ ГЕНЕРАТОР ЕТАЛОННОГО ШУМУ
ДЛЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БІООБ’ЄКТІВ
Розвадовський О. О. магістрант; Перегудов С. М., доцент, к.т.н.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Вступ
Сучасні радіометричні системи у НВЧ діапазоні мають дуже високу
чутливість та точність вимірювання шумоподібних сигналів, які характеризують стан біологічних об‘єктів [1]. Для калібрування радіометричних
систем використовуюсь генератори еталонних шумових та гармонійних
(монохроматичних) сигналів.
Генератор еталонного шуму на основі газорозрядної лампи
Генератори шуму (ГШ) характеризуються високою рівномірністю вихідної потужності у широкій смузі робочих частот, але мають малий рівень
шуму. Монохроматичні генератори, як правило, мають більш високий рівень потужності. Однак вони є вузькосмуговими, а їх використання передбачає необхідність порівняння шумових сигналів з гармонійними, що
ускладнює методику радіометричних вимірювань.
У свою чергу, ГШ поділяються на твердотільні та газорозрядні [2]. До
твердотільних відносять температурні та генератори на лавино-пролітному
діоді. Останні, хоча мають найбільшу вихідну потужність серед вказаних
генераторів, проте нерівномірність їх амплітудно-частотної характеристики достатньо велика (3 дБ і більше). Крім того, слід зазначити, що відомі
джерела еталонного шуму застосовуються у хвилеводних трактах. Проте
під час радіометричних досліджень біологічних об'єктів вимірюються параметри їх власного випромінювання у відкритому просторі.
Таким чином актуальною є задача створення джерела еталонного електромагнітного шуму для порівняння з власним випромінюванням біооб'єктів. Враховуючи властивості цього випромінювання, доцільно забезпечити достатню просторову ізотропність випромінювання еталонного генератора. Проведений аналіз показав, що таким вимогам більш всього задовольняє електромагнітне випромінювання дугового розряду. Як джерело авторами була вибрана газорозрядна лампа високого тиску ДРШ-250, що розміщувалась у захисному корпусі. Конструкція корпуса забезпечувала необхідну просторову ізотропність випромінювання у мм-діапазоні. Вимірювання спектральної щільності потужності шуму (СЩПШ) здійснювалось за
допомогою сертифікованої радіометричної системи (РС). Результати вимірювань наведені на рис. 1. Як видно, відносна потужність випромінювання
генератора на основі газорозрядної ртутної лампи дугового розряду ДРШ250 складає 13,9-16,3 дБ у діапазоні частот f  37  52,5 ГГц. Слід зазначити, що у значній частині діапазону нерівномірність СЩПШ досить мала
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(1.2 дБ). Найменша потужність випромінювання — на частоті 37,5 ГГц, а
найбільша — на частоті 39,0 ГГц.

Рисунок 1. Схема вимірювання потужності випромінювання газорозрядної
лампи ДРШ

Під час експериментальних досліджень перехідних характеристик розробленого генератора відмічено, що після вимкнення живлення лампи дугового розряду потужність її випромінювання зменшується до нуля приблизно за експоненційним законом (рис. 2). Загальний час спаду складає
приблизно 300 секунд.

Рисунок 2. Потужність генератора після вимкнення напруги живлення

На погляд авторів причиною цього явища є остаточна іонізація газового середовища усередині лампи, а також теплове випромінювання конструкційних елементів. Цей факт слід враховувати при автоматизації вимірювань.
Висновки
В цілому лампа дугового розряду ДРШ-250 забезпечує високу рівномірність СЩПШ у мм-діапазоні, тому на її основі можна розробляти генератори еталонного шуму для досліджень електромагнітних властивостей
біологічних об'єктів.
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Анотація
Розглянуто можливість використання електромагнітного випромінювання дугового газового розряду як джерела еталонних сигналів для калібрування високочутливих
радіометричних систем мм-діапазону, що застосовуються під час досліджень біологічних об'єктів.
Аннотация
Рассмотрена возможность использования электромагнитного излучения дугового
газового разряда как источника эталонных сигналов для калибровки высокочувствительных радиометрических систем мм-диапазона, которые используются в ходе исследований биологических объектов.
Abstract
The possibility of using the arc gas discharge electromagnetic radiation as a source of
reference signals for calibration of mm range highly sensitive radiometric systems is consider.
These systems are used in biological objects researches.
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ДЕЙСТВИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-НЕОДНОРОДНОГО
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ВОДНЫЕ
РАСТВОРЫ ИОННЫХ СОЛЕЙ ПО ДАННЫМ
ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ
Николов Н. А. 1,2, кандидат технических наук; Соляр А. Г. 1
1
Национальный технический университет Украины «КПИ», кафедра физической и биомедицинской электроники, Киев, Украина
2
Государственный университет телекоммуникаций, кафедра телекоммуникационных технологий, Киев, Украина
В работах [1] было экспериментально показано явление усиления света водных растворов. Нашу рабочую группу заинтересовал вопрос, может
ли эффект «сверхизлучения» использовать как критерий оценки влияние
внешних электромагнитных факторов на биологические объекты.
Становится задача прямым или косвенным образом, но при помощи
физических измерений подтверждения полученных данных.
Таким образом, целью данной работы является экспериментальная
оценка изменения структурно-динамических свойств водных растворов
под действием внешних физических факторов при помощи термолюминесценции щелочногалоидных кристаллов NaCl и KCl, полученных после
дегидратации растворов.
Для исследования были выбраны 1 % водные растворы NaCl и KCl.
Исследуемые образцы объемом 40мл пипетировались в стеклянные чашки
Петри, подвергали воздействию электромагнитным полем, после чего высушивали (дегидратировали) в течение 4 суток при постоянных комнатных
условиях. Полученные кристаллы изучались на термолюменометре LTMридер (Fimel, Франция) со следующими параметрами: напряжение фотоэлектронного умножителя 850В, скорость нагревания 6,0 C/c, температурный диапазон – 50 – 245 C .
В качестве внешнего физического фактора, воздействующего на раствор, было выбрано переменное и постоянное магнитное поле.
Переменное поле генерировалось от рамочной антенны эллиптической
формы (10 x 5 см) с синусоидальным сигналом с частотой 40 МГц, интегральная мощность излучения порядка 75 Вт. Образцы располагались в
ближней зоне излучения антенны на расстоянии 1 см. С целью моделирования пространственного распределения поля использовали несколько модификаций излучающих антенн:
– рамочная эллиптическая антенна с профилем в форме дуги круга
(АДК), с радиусом кривизны 2 см;
– АДК с магнито-электропроводниками, встроенные в объемную часть
АДК, условно обозначим его как АДК-М5;
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– АДК-М5 на тыльной стороне которой располагался постоянный
магнит с интегральной индукцией 0,2 Тл (АДК-М5-ПМ).
Магнито-электропроводники располагались на расстоянии 5 мм друг
от друга, толщина проводников 1,2 мм.
Таким образом, в зависимости от метода облучения растворов, исследовались следующие группы образцов:
I. Контроль, без воздействия;
II. Электромагнитное облучение 15 мин с АДК;
III. Электромагнитное облучение 15 мин с АДК-М5;
IV. Электромагнитное облучение с постоянным магнитным полем 15 мин
с АДК-М5-ПМ;
V. Электромагнитное облучение с постоянным магнитным полем 15 мин
с АДК -М0- ПМ;
VI. Облучение постоянным магнитным полем 15 мин облучение М0;
VII. Облучение постоянным магнитным полем 15 мин облучение М5.
Основные результаты термолюминесценции образцов представлены в
табл. 1. Анализ данных показывают, что не смотря на некоторое различие,
изменения термовысвечивания кристаллов NaCl и KCl в зависимости от
предобработки, они достаточно хорошо коррелируют между собой (коэффициент корреляции более 0,9). Максимальная интенсивность термолюминесценции наблюдалась в образцах облученных АДК-М5 (III группа),
минимальная – постоянным магнитным полем (VI-VII группы). В целом
можно сделать заключение, что чем более выражена пространственная неоднородность внешнего поля, тем больше термолюминесценция. Так же
следует обратить внимание, что время воздействия постоянного магнитного и радиочастотного электромагнитного поля на растворы образцов II-VII
групп составляло 15 мин, что существенно меньше времени дегидратации
растворов (4-5 дней) и началом зародышеобразования кристаллической
фазы. Это свидетельствует, что структурно динамические свойства водной
системы при отсутствии каких-либо других интенсивных физических воздействиях сохраняются длительное время, об эффекте памяти.
Следует так же обратить внимание, что NaCl и KCl можно считать антагонистами с точки зрения выделения и поглощения тепла во время растворения или дуального процесса — кристаллизации.
Полученные данные опосредованно свидетельствуют о том, что:
1. изменение термолюминесценции кристаллов соли, полученные после дегидратации водных растворов облученных электромагнитным полем,
позволяет на интегральном уровне судить о степени гидратации ионов.
При повышении гидратации растворенных ионов следует ожидать увеличение интенсивности термолюминесценции кристаллов, при понижении
гидратации — уменьшение интенсивности термолюминесценции;
2. пространственно-неоднородное электромагнитное поле радиочастотного диапазона по сравнению с относительно однородными полями
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увеличивает степень гидратации ионов и стабилизирует структурнодинамические свойства водной среды.
Таблица 1. Изменение относительной светосуммы термолюминесценции кристаллов соли после предобработки растворов электромагнитным полем
Соль
NaCl
KCl

I

II

III

Номер группы
IV

V

VI

VII

1,00±0,05 1,07±0,04 1,89±0,10* 0,97±0,09 1,13±0,11 0,62±0,08* 0,83±0,05*
1,00±0,05
н/д
2,00±0,12* 1,15±0,05* 0,76±0,07 0,50±0,09* 0,58±0,06*

Примечание: * — статистически значимая разница по отношению к Iй группе (p<0,05)
Литература
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Анотація
У даній роботі показана експериментальна оцінка зміни структурно-динамічних
властивостей водних розчинів під дією зовнішніх фізичних факторів за допомогою
термолюмінесценції кристалів NaCl і KCl.
Ключові слова: термолюмінесценція, надвипромінювання, дегідратація, розчини,
електромагнітне поле.
Аннотация
В данной работе показана экспериментальная оценка изменения структурнодинамических свойств водных растворов под действием внешних физических факторов
при помощи термолюминисценции кристалов NaCl и KCl.
Ключевые слова: термолюминесценция, сверхизлучение, дегидратация, растворы,
электромагнитное поле.
Abstract
The experimental estimation of the structural and dynamical properties changes of
aqueous solutions under the external physical factors using thermoluminescence crystals of
NaCl and KCl. is shown in this work.
Keywords: thermoluminescence, superradiance, dehydration, solutions, electromagnetic
field.
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ ФОТОМЕТР
Татарчук Олександр Анатолійович, магістр;
Дем’яненко Петро Опанасович, кандидат технічних наук, доцент.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Фотометричні методи медико-біологічних досліджень є найпопулярнішими і широко використовуються на практиці. Це пояснюється широкими
діагностичними можливостями фотометричних методів, простотою і доступністю технічних засобів для проведення досліджень за їх допомогою. Оптичні методи застосовуються в різних сферах медицини, де оптичне випромінювання використовується з метою діагностики, терапії та хірургії. Особливо цікавими є оптичні методи дослідження біологічних тканин (БТ), які
полягають в реєстрації та подальшому аналізові випромінювання, що зазнало взаємодії з досліджуваним середовищем і, таким чином, є носієм потенційно важливої інформації про перебіг метаболічних процесів і фізіологічний стан БТ. Не зважаючи на широкі діагностичні можливості фотометричних методів, технічне забезпечення досліджень живого організму розроблено ще не достатньо. Вдосконалення існуючих, створення нових методик
і розробка недорогих приладів з високими показниками точності та експлуатаційних характеристик – необхідні для клінічної практики вже сьогодні.
Існуючі фотометри мають ряд недоліків, серед яких: вузькі динамічний
та спектральний діапазони, невисока точність вимірювання, недостатня інформативність показань, тощо. Для дослідження оптичних властивостей БТ
нами запропонована вдосконалена модель універсального фотометра. Ця
модель має суттєво розширені функціональні можливості, підвищує точність, надійність, інформативність та зручність при експлуатації, а також, є
універсальною для більшості фотометричних вимірювань.
Досягається це завдяки тому, що до складу універсального фотометра
введені автоматизований блок тестових зразків, блок пам‘яті та блок світлової, звукової сигналізації і індикації. Ці блоки з‘єднані між собою через
блок мікропроцесорного регулювання, який містить в собі блоки пам‘яті,
керування і обчислювальний пристрій.
Універсальний фотометр рис. 1 містить в собі: фотоперетворюючий
давач 1, що містить фотоелементи 2, 3 і світлодіод 4 для подання тестових
сигналів на фотоелементи; пристрій перетворення 5, в схему якого ввімкнені обидва елементи. Вихід пристрою перетворення підімкнений до блоків
пам‘яті 11 та мікропроцесорного регулювання 9, який містить у собі обчислювальний пристрій 6 та блок керування 7. Блок мікропроцесорного регулювання підімкнений до світлодіода, а також з‘єднує між собою блок світлової, звукової сигналізації та індикації 10 і автоматизований блок тестових
зразків 8.
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Процес вимірювання займає кілька етапів. Спершу проводять тестування та градуювання фотоперетворюючого давача 1 шляхом оцінки виміряних значень тестових зразків блоку 8 і порівняння їх в блоці мікропроцесорного регулювання 9, після чого проводять вимірювання і, в разі необхідності, виконується автоматичне коригування показів фотоперетворюючого
давача 1.
Градуювання фотометра здійснюють у всьому діапазоні вимірювань
потоку: при відімкненому світлодіоді 4; при ввімкненому на деякий час
світлодіоді 4 у випадку досягнення максимального значення зміни показів
кожного фотоелемента 2 і 3, а також при різних значеннях тестових спектрів.

Рисунок 1. Структурна схема універсального фотометра

Отримана інформація через пристрій перетворення 5 заноситься в блок
пам'яті 11 блоку мікропроцесорного регулювання 9, де вона обробляється в
обчислювальному пристрої 6.
За допомогою автоматизованого блоку тестових зразків отримана інформація порівнюється та результати порівняння індикуються за допомогою
блоку світлової, звукової сигналізації та індикації 10, при чому при невідповідності значень вимірювання зразковими даними блоку пам‗яті 11, спрацьовують світлова та звукова сигналізації, що дає можливість уникнути помилкових вимірів.
Якщо під час проведення процесу вимірювання інформація з фотоелементів 2 і 3 відрізняється, то блок мікропроцесорного регулювання вмикає
блок світлової і звукової сигналізації і індикації. При отриманні максимального значення зміни показів фотоелементів 2 і 3, на одному з них обидва
значення інформаційного сигналу збігатися не будуть. Отже, цей фотоелемент необхідно коригувати за показами такого, що працює нормально, чи
замінити на справний.
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Завдяки введенню додаткових блоків: автоматизованого блоку тестових
зразків, блоку пам‘яті та блоку світлової, звукової сигналізації і індикації в
їх взаємозв‘язку, в даному пристрої значно підвищується точність, надійність і достовірність отриманих результатів. Суттєво розширюються функціональні можливості, підвищується рівень інформативності та зручності
при експлуатації, універсальність використання для більшості фотометричних вимірювань.
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Анотація
Для визначення оптичних властивостей біологічних тканин запропонований новий принцип побудови універсального фотометра, який суттєво розширює його функціональні можливості, підвищує точність, надійність, збільшує інформативність та зручність при експлуатації. Досліджена структурно-функціональна схема фотометра,
принцип та алгоритм його роботи з біологічними тканинами.
Ключові слова: фотометрія, пристрій перетворення, фотоперетворюючий давач,
звукова та світлова індикація.
Аннотация
Для определения оптических свойств биологических тканей предложен новый
принцип построения универсального фотометра, который существенно расширяет его
функциональные возможности, повышает точность, надежность, увеличивает информативность и удобство при эксплуатации. Исследована структурно-функциональная
схема фотометра, принцип и алгоритм его работы с биологическими тканями.
Ключевые слова: фотометрия, устройство преобразования, датчик фотопреобразования, звуковая и световая индикация.
Abstract
The new principle for universal photometer design defining optical properties of
biological tissues is proposed. It substantially extends functional possibilities of this device,
improves the accuracy, reliability, increases the information content and convenience in exploitation. The structural and functional scheme of photometer, principle and algorithm of its
work with biological tissues are investigated.
Кeywords: photometry, the conversion device, photoconversion sensor, sound and light
indication.
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МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ АЭРОЗОЛЯ В
МЕДИЦИНСКИХ ИНГАЛЯТОРАХ
Мовчанюк А. В., к.т.н, доц.; Луговской А. Ф., д.т.н., проф.,
Федоренко И. В.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина
Одним из методов лечения заболеваний дыхательных путей является
ингаляция — метод введения лекарственных препаратов, основанный на
вдыхании газа, пара, дыма или аэрозоля. При ингаляции обеспечивается
доставка лекарственных препаратов к мелким альвеолам и бронхиолам
легких, что позволяет эффективно снимать приступы бронхиальной астмы.
Для ингаляции используются специальные устройства — ингаляторы,
представляющие собой диспергаторы, генерирующие аэрозоль. При этом,
чем мельче капельки аэрозоля, тем дольше они остаются во взвешенном
состоянии и тем глубже они проникают в дыхательные пути. На практике в
ингаляционной терапии применяют аэрозоль с дисперсностью частиц от
0,3 мкм до 10 мкм. Так, на стенках альвеолярных ходов оседают капельки
размером 0,5…2 мкм, а в бронхиолах — размером 1…3 мкм. Капельки
размером более 2…5 мкм не проходят далее трахей и бронх. На гортани
пациента оседают капельки до 8 мкм, а капельки более 8 мкм оседают в
ротовой полости. Очевидно, что возможность управления дисперсностью
аэрозоля в ингаляторах позволит существенно повысить эффективность
пульмонологического медицинского оборудования.
Существует много различных способов получения мелкодисперсного
аэрозоля. Одним из наиболее эффективных способов является ультразвуковое распыление [1]. При этом дисперсность капель аэрозоля определяется зависимостью [2]:
8  
d  a 3
,
2
 f
где a — коэффициент пропорциональности;  — коэффициент поверхностного натяжения распыляемой жидкости;  — плотность жидкости;
f — частота ультразвуковых колебаний.
Как видим, дисперсностью аэрозоля можно управлять, изменяя частоту ультразвуковых колебаний. Так, при распылении C2H5OH при изменении дисперсности от 1 до 10 мкм, частота ультразвука должна изменяться
в пределах от 144 кГц до 4,55 МГц. При распылении водных растворов изменение частоты должно составить от 220 кГц до 6,95 МГц. Такому диапазону рабочих частот соответствует метод ультразвукового распыления в
фонтане [3]. Для реализации ультразвукового распыления в фонтане обычно используют различные акустические фокусирующие системы в виде
полусферических пьезокерамических элементов или акустических линз с
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плоскими пьезокерамическими элементами, возбуждаемыми на основной
резонансной частоте порядка 2,4 МГц. В [4] показано, что резонансная частота пьезокерамического диска практически не отличается от собственной частоты керамического диска. Поэтому для расчетов в первом приближении можно пользоваться расчетными соотношениями для изотропного диска [5]. Рассмотрим собственные частоты колебаний диска радиуса r
и толщиной 2h . В случае колебаний по толщине собственные частоты могут быть определены с помощью зависимости
n
E
,
f 
4  h K
где n  1,2,3... , E — модуль Юнга материала пьезокерамики,  K — плотность материала пьезокерамики. В случае радиально–изгибных колебаний:
 h
E
f  2  B 2mn
,
2
3



(1


)
r
K
где Bnm — постоянная, зависящая от номера n и моды m колебаний,  —
коэффициент Пуассона.
Расчеты проводились для пьезокерамического диска из ЦТС–19 диаметром 20 мм и толщиной 1 мм. В интересующий диапазон частот попадают три первых гармоники колебаний по толщине (2,4 МГц, 4,8 МГц и
7,2 МГц) и высшие гармоники радиально–изгибных колебаний с девятой
по двадцать третью (1,2 МГц, 1,5 МГц, 1,8 МГц, 2,1 МГц, 2,5 МГц,
2,9 МГц, 3,4 МГц, 3,8 МГц, 4,3 МГц, 4,9 МГц, 5,4 МГц, 6,0 МГц, 6,6 МГц,
7,3 МГц, 8,0 МГц). Отметим, что потенциально амплитуда колебаний при
колебаниях по толщине будет выше амплитуды радиально–изгибных колебаний при том же подведенном напряжении. Как видим из расчетов, пьезокерамический диск имеет большое число резонансов в интересующей
нас частотной области и потенциально может обеспечить необходимую регулировку дисперсности.
В связи с тем, что при работе на разных резонансных частотах пьезокерамический диск будет совершать колебания с разной амплитудой при
одном и том же подведенном напряжении, было проведено экспериментальное исследование. На поверхность пьезокерамического диска наносился тонкий слой C2H5OH. Диск подключался к генератору Г3–112/1 и в отраженном свете велись визуальные наблюдения за поверхностью диска
при изменении частоты генератора. Визуальные наблюдения позволяли
косвенно судить об амплитуде и форме колебаний диска.
Исследование диска с симметрично нанесенными электродами показало наличие трех резонансов — 2,4 МГц, 5,4 МГц, 7,3 МГц. Эти данные
хорошо согласуются с полученными результатами расчетов. При этом отчетливо наблюдались колебания по толщине. С ростом номера гармоники
амплитуда колебаний снижалась, однако распыление наблюдалось на всех
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трех указанных частотах возбуждения. Достаточной для процесса распыления амплитуды колебаний на частотах радиально–изгибных колебаний
не наблюдалось. Вторая серия экспериментов проводилась с пьезокерамическим диском тех же размеров, но с несимметрично нанесенными электродами (один электрод имел диаметр 10мм). Измерения проводились в
более широком диапазоне частот. Было получено, что пьезоэлемент имел
достаточную для распыления амплитуду колебаний на частотах: 308 кГц,
480 кГц, 657 кГц, 982 кГц, 1,35 МГц, 2,7 МГц, 2,96 МГц, 3,26 МГц, 4,86
МГц и 8,03 МГц.
Проведенные исследования подтвердили возможность управления
дисперсностью аэрозоля за счет изменения рабочей частоты пьезопреобразователя. При этом предпочтение следует отдавать преобразователям, работающим на радиально–изгибных колебаниях, так как в этом случае достигается регулировка дисперсности в более широких пределах.
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4. Шляхин Д. А. Вынужденные осесимметричные изгибные колебания толстой
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Высш. школа, 1978. — 448 с., ил.
Анотація
Розглянуто можливість одного з методів зміни дисперсності аерозолю при ультразвуковому розпиленні. Теоретично та експериментально підтверджена можливість зміни дисперсності аерозолю шляхом зміни робочої частоти ультразвукового перетворювача.
Ключові слова: ультразвук, розпилення, аерозоль.
Аннотация
Рассмотрены возможности одного из методов изменения дисперсности аэрозоля
при ультразвуковом распылении. Теоретически и экспериментально подтверждена
возможность изменения дисперсности аэрозоля изменением рабочей частоты ультразвукового преобразователя.
Ключевые слова: ультразвук, распыление, аэрозоль.
Abstract
The possibilities of one of the aerosol dispersion changing methods with ultrasonic atomization are considered. The possibility of aerosol dispersion change by operating frequency
variation of ultrasonic transducer is theoretically and experimentally confirmed.
Keywords: ultrasonic, atomizing, spray.
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АПАРАТ ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ РЕЗОНАНСНОЇ ТЕРАПІЇ
Яненко О. П., д.т.н., професор, Ющенко О. І., магістрант;
Михайленко С. В., магістрант;
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Для лікування приладами мм-діапазону, зазвичай, використовують генератори як шумових, так і монохроматичних сигналів. Шумові генератори, такі як Поріг-1, Поріг-3, Поріг-3м, Коверт-01, є більш простими, мають
широку смугу вихідних частот, однак не забезпечують нормованого значення вихідної потужності та достатню рівномірність амплітудночастотної характеристики, що знижує ефективність лікування.
Монохроматичні генератори «Електроніка КВЧ», «Рамед-Експерт»,
«ARIA-SC» (Україна), «АРЦАХ» (Вірменія), «Коверт-04», «Ярмарка»,
«Стела» (Росія), забезпечують більш точну установку значень вихідної потужності та рівномірність АЧХ в діапазоні терапевтичних частот, що підвищує ефективність лікування [1]. До недоліків таких пристроїв слід віднести обмежений діапазон робочих частот та значну нерівномірність вихідної потужності, що знижує ефективність пристрою при лікуванні.

Рисунок 1. Структурна схема апарату для міліметрової резонансної терапії

На рис. 1. представлена структурна схема апарата мікрохвильової резонансної терапії. Пристрій містить генераторний блок 3, у складі генератора 1 та варатора 2, блока управління 4, що включає в себе пульт управління 5, мікроконтролер 6 та цифровий дисплей 7, канал перетворення сигналу у складі першого вентиля 8, першого змішувача 9, другого вентиля
10, другого змішувача 11, перших фільтра верхніх частот 12 та електрично
керованого атенюатора 13, других фільтра верхніх частот 14 та електрично
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керованого атенюатора 15, подвійного хвилевідного трійника 16, аплікатора 17 і блока живлення 18.
Апарат для мікрохвильової резонансної терапії працює наступним чином. За допомогою пульта управління 5 встановлюються необхідні режими
лікування — вихідна частота, рівень потужності, час сеансу, тощо. Мікроконтролер 6 формує відповідні установленим режимам електричні управляючі сигнали, які поступають на генератор 1, варатор 2 та атенюатор 13 і
14.
На виході генератора 1 формується гармонічний сигнал:
U1(t )  U m  sin t ,
який поступає на гетеродинні входи змішувачів 9 та 11 безпосередньо, а на
сигнальний вхід змішувача 9 через вентиль 8.
В результаті на виході змішувача 9 формується сигнал другої гармоніки:
1
U 2  U m2 S1k1 cos 2t ,
2
де S1 — крутизна перетворення змішувача 9, k1 — коефіцієнт передачі
вентиля 8. Отриманий сигнал другої гармоніки виділяється фільтром високих частот 12, в якості якого використовується позамежовий хвилевід. За
відкритого атенюатора 13 сигнал поступає через вхід Е подвійного хвилевідного трійника 16 в аплікатор 17.
1
U 3  U m2 S1k1k 2 cos 2t ,
2
де k 2 — коефіцієнт передачі атенюатора 13. Сигнал з виходу змішувача 9
подається через вентиль 10 на вхід змішувача 11 на другий вхід якого надходить сигнал.
1
U 4  U m3 S1S 2 k1k3 sin 3t  sin t  ,
4
де S 2 — крутизна перетворення змішувача 11, k3 — коефіцієнт передачі
вентиля 10.
В результаті перемноження сигналів на виході змішувача 11 отримуємо спектр, який складається з першої та третьої гармонік генератора.
За допомогою позамежового хвилевідного фільтру 14 виділяється третя гармоніка опорного сигналу, яка через відкритий атенюатор 15 та вхід Н
подвійного хвилевідного трійника 16 поступає на аплікатор 17.
1
U 5  U m3 S1S 2 k 3 1k3k 4 sin 3t ,
4
де k 4 — коефіцієнт передачі атенюатора 15.
За використання другої гармоніки сигнал з мікропроцесора 6 повністю
закриває атенюатор 15 і сигнал третьої гармоніки на вихід пристрою не поступає. Рівень потужності другої гармоніки встановлюється атенюато-
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ром 13 у відповідності із введеним значенням коду пульта управлінням 5.
У випадку використання третьої гармоніки атенюатор 13 закривається повністю, а на атенюаторі 15 встановлюється необхідне значення вихідної
потужності.
Змінюючи частоту НВЧ-генератора, наприклад, в межах 20–30 ГГц на
виході пристрою отримуємо діапазон робочих частот за другою гармонікою 40–60 ГГц, а за третьою — 60–90 ГГц. За таких значень повністю перекриваються найбільш активні частоти мм-діапазону, які використовуються в мікрохвильовій резонансній терапії — 42 ГГц, 48 ГГц, 50–53 Гц,
58–63 ГГц, 78–86 ГГц, що дозволяє замість 2–3 апаратів використовувати
запропоноване технічне рішення.
Література
1. Ситько С. П. Аппаратурное обеспечение современних технологий квантовой
медицины / С. П. Ситько, Ю. А. Скрипник, А. Ф. Яненко — К. : ФАДА, ЛТД, 1999 —
199с.
2. Пат. 86560 Україна, МПК A 61 N 5/02 Апарат для мікрохвильової резонансної
терапії/ Яненко О. П., заявник і правовласник Яненко О. П., Куценко В. П., Ющенко О. І., Михайленко С. В., Горшков А. В. — №u201304940; заявл. 17.04.2013; опубл.
10.01.2014, Бюл.№1.
3. Пат. 32614 Україна A 61 N 5/02. Апарат для мікрохвильової резонансної терапії.
/ Яненко О.П. заявник і правовласник Степанов В. Є., Пономаренко А. Ф., Паламарчук В. П., Сітько С. П., Яненко О. П. — заявл. 15.02.2001р. Бюл. №1.
Анотація
В основу корисної моделі покладена задача: створити апарат для мікрохвильової
терапії, в якому за рахунок введення в його структурну схему нових блоків і зв‘язків
забезпечувалося б розширення діапазону робочих частот, а також досягалося б спрощення схеми пристрою. Авторам вдалося досягти розширення діапазону робочих частот, спрощення схеми за рахунок використання одного опорного генератора та простих
НВЧ елементів.
Ключові слова: частотний діапазон, гармоніка, генератор, терапія.
Аннотация
В основу полезной модели положена задача: создать аппарат для микроволновой
терапии, в котором за счет введения в его структурную схему новых блоков и связей
обеспечивалось бы расширение диапазона рабочих частот, а также достигалось бы
упрощение схемы устройства. Авторам удалось достичь расширения диапазона рабочих частот, упрощение схемы за счет использования одного опорного генератора и
простых СВЧ элементов.
Ключевые слова: частотный диапазон, гармоника, генератор, терапия.
Abstract
The basis of the utility model is the task to create a machine for microwave therapy, in
which the expanding working frequencies range due to the introduction of structural scheme
of new blocks and links would be provided, as well as the simplification of device scheme
would be obtained. Authors achieved expansion of working frequencies range, simplification
of the scheme by using of a single reference generator and simple microwave components.
Keywords: frequency band, harmonics, generator, therapy.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОРМЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРОВІ НА ПРОЦЕС РОЗСІЮВАННЯ
ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
Каньшин І. О.; Богомолов М. Ф. , к.т.н. доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Складність знаходження властивостей однієї елементарної частки
крові призводить до багатоступеневого аналізу розсіяння лазерного випромінювання. Для знаходження так званих «мікровластивостей» частки,
необхідно вести розрахунок можливих похибок при отриманні даних про
інтенсивність проходження лазерного променя крізь тіло елемента крові.
Але, для базового уявлення про стан досліджуваного об‘єкту, необхідно
ввести базові рівняння електродинаміки, щоб отримати уявлення про
зв‘язки елементу з електромагнітним променем, що проходить крізь нього
та умовно однорідного середовища (крові) з гетерогенними структурами,
аналогічними до досліджуваного об‘єкта (форменого елемента крові(ФЕК)).

Рисунок. 1 — Форма частки (еритроцита) у стані спокою (а),
його поперечний переріз (б), форма при переміщенні (в).

Як видно з рис. 1, аналіз процесів взаємодії лазерного випромінювання з ФЕК ускладнюється постійною зміною форми досліджуваної частинки.
У 1908 році устав Адольф Мі розвинув теорію розсіювання світла маленькими діелектричними сферами. На основі цієї теорії, нами за допомогою програмного забезпечення, отримано наближені дані про «розсіювання Мі» у одному ФЕК. На рис.2 зображено графік залежності значень величини поляризації від значення кута між вхідним і вихідним променями у
одному еритроциті (кут між променем, що «зайшов» у ФЕК та промінем,
який вже заломився (на виході з ФЕК).
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Рисунок. 2 — Графік залежності величини поляризації від значення кута між вхідним і
вихідним променями у одному ФЕК.

Важливо мати відповідне аналітичне наближення, яке добре відповідало б експериментально виміряній фазовій функції розсіювання однократно розсіюючого шару крові. Це наближення може бути потім використано
в повному діапазоні кутів для інтерпретації результатів оптичних експериментів з цільною кров'ю. Більш того, фазова функція розсіювання для
одиночного еритроцита не може бути перенесена на випадок крові. Отже,
навіть якщо фазова функція розсіювання одиночного еритроцита відома з
вимірів, все ж потрібно обґрунтоване наближення для ефективної фазової
функції розсіяння, що адекватно описує одиничний акт розсіювання в
цільної крові, що необхідно для моделювання процесів розсіювання лазерного випромінювання у одній ФЕК. В силу великої різноманітності та
структурної складності біологічних систем, розробка адекватних оптичних
моделей розсіяння і поглинання світла є найчастіше найбільш складною
частиною дослідження. Ці моделі охоплюють практично всі основні
розділи оптики дисперсних середовищ: просте наближення однократного
розсіювання, некогерентного розсіяння, багаторазове, що описується
рівнянням переносу, і багаторазове розсіяння електромагнітних хвиль в
конденсованих системах взаємодіючих розсіювачів або неоднорідностей.
Отже, отриманий графік залежності величини поляризації лазерного
випромінювання від значення кута між вхідним та вихідним променями у
ФЕК дає аналітичне наближення процесу розсіювання. Це дає можливість
експериментального підтвердження математичних моделей взаємодії лазеМіжнародна науково-технічна конференція
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рного випромінювання з форменими елементами крові. Дані дозволяють
провести експериментальну перевірку теорії на макеті.
Література
1. Mishchenko M. I. Polarimetric remote sensing of solar system objects /
M. I. Mishchenko, V. K. Rosenbush, N. N. Kiselev — К. : Академперіодика, 2010.— 292с.
2. Тучин В. В. Оптика биологических тканей. Методі рассеяния света в медицинской диагностике / В. В. Тучин, 2013. — 812 с.
3. Приезжев А. В. Лазерная діагностика в биологии и медицине / А. В. Приезжев
— М. : Наука, 1989. — 240 с.
Анотація
Надано практичні дані про властивості крові, що є потрібним при експериментальному підтвердженні математичних моделей взаємодії лазерного випромінювання з
форменими елементами крові. Отримано результати щодо побудови математичної моделі взаємодії лазерного випромінювання з форменими елементами крові.
Ключові слова: лазерне випромінювання, кров, еритроцити, теорія Мі, формені
елементи крові.
Аннотация
Предоставлены практические данные о свойствах крови, которые являются необходимыми при экспериментальном подтверждении математических моделей взаимодействия лазерного излучения с форменными элементами крови. Получены результаты
по построению математической модели взаимодействия лазерного излучения с форменными элементами крови.
Ключевые слова: лазерное излучение, кровь, эритроциты, теория Ми, форменные
элементы крови.
Abstract
Practical information about the properties of the blood are provided. Those are
necessary for experimental confirmation of mathematical models of the laser radiation and the
formed elements of the blood interaction. Results on the construction of mathematical model
of the laser radiation and the formed elements of the blood interaction are obtained.
Keywords: laser radiation, blood, erythrocytes, Mie theory, formed elements of the
blood.
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ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ТА БОРОТЬБИ З АРТЕФАКТАМИ
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ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЧНОГО МЕТОДУ
Лозинський П. І., магістр;
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Коливання пульсової хвилі — показник функціонального стану серцево-судинної системи і організму в цілому, тому медицина завжди приділяла особливу увагу їх дослідженню [1].
Можливості біомедичного обладнання для дослідження та аналізу
стану серцево-судинної системи, залежать від вибраного методу реєстрації
пульсової хвилі (ПХ). При цьому головним є забезпечення завадостійкості
пристроїв, стабільність роботи при впливі артефактів різного походження.
Вирішення цих проблем дозволить використати системи пульсової діагностики для широкого застосування в різних сферах медицини, зокрема в попередній діагностиці захворювань серцево-судинної системи.
Потенційна можливість виникнення похибок закладена як в самому
принципі вимірювання ПХ і частоти пульсу, так і в його технічній реалізації.
Найчастіша причина виникнення помилок під час пульсометрії — рухи хворого. Їх виявлення та корекція — завдання досить складне. Якщо це
тремтіння тіла людини (10–15 Гц) або ненавмисні пульсації тканини [1] в
місці розташування фотоплетизмографічного сенсора, то зменшити цей
вплив можливо, збільшивши тиск датчика на тканини об‘єкта. Але при такому підході виникає загроза впливу на локальний кровоток, у зв‘язку з
впливом конструкції самого сенсору [1].
Це об‘єктивно відобразиться і на зареєстрованій ПХ. Крім того, даний
спосіб не може усунути повністю вплив рухів людини. Для цього в [2] запропоновано використання додаткового сенсора прискорення, сигнал з
якого обробляється і вираховується з сигналу ПХ (рис. 1). Вплив на пульсову хвилю розраховується як: Sd = Sr + Sp, де Sd — сигнал на виході детектора, Sr — шкідлива компонента на виході детектора, що є наслідком
рухів, Sp — корисна компонента на виході детектора, що дорівнює
Sp = Sd − Sr′, де Sr′ отримується внаслідок приведення сигналу на виході
сенсора прискорення до форми ПХ [2]. Похибка ΔSr , що утворюється внаслідок складного впливу механічного артефакту на сигнал ПХ, дорівнюватиме ΔSr = Sr − Sr′. Складність полягає в тому, що досягти мінімізації похибки можливо лише експериментальним шляхом.
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Рисунок 1. Схема вилучення механічних артефактів

Ще один метод виявлення та усунення артефактів руху, використовуючи програмне забезпечення на базі Matlab, має назву «Гібридний метод» [3].
Дані пульсоксиметри використовують аналіз інтенсивності отриманого сигналу детектором. Це усуває необхідність окремо вимірювати сигнал
руху (сигнал похибки) з використанням апаратного підходу і не вимагає
зворотного зв'язку, щоб відняти цей сигнал. Алгоритм розроблений в програмному середовищі MatLab розпізнає присутність сигналу руху на основі його характеристик з використанням КІХ фільтрів. Після деякого скінченого проміжку часу система встановлює значення порогового рівня для
умовно коректних даних та порогові значення для детектування артефакту
руху [3].
На рис. 2 приведено ілюстрацію встановлення порогових рівнів для
відповідних параметрів.

Рисунок 2. Ілюстрація методології реєстрування артефакту руху
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Отже, для зменшення впливу артефактів під час реєстрації пульсової
хвилі доцільно використовувати розглянуті методи. Для їх реалізації пропонується програмний комплекс на новітній елементній базі, який забезпечує отримання і оброблення пульсових біосигналів. Актуальними є також
задачі моделювання та проведення експериментів з метою набору статистичних даних для тестування цих методів.
Література
1. Десова А. А. Особености формы и ритмической структуры пульсового сигнала
лучевой артерии при артериальной гипертензии в детском и подростковом возрасте / А. А. Десова, И. П. Брязгунов, А. Г. Кизева, Е. П. Виноградова // Биомедицинские
технологи и радиоэлектроника, 2006. — №1–2. — С. 54—66.
2. Мосійчук В. С. Аналіз шляхів боротьби з артефактами при реєстрації пульсової
хвилі фотоплетизмографічним методом / Мосійчук В. С. // Вісник НУТУ «КПІ». Радіоелектроніка біомедичних технологій. — 2007. — №34. — С. 133—136.
3. Faisal Azhar. An Hybrid Approach for Motion Artifact Elimination in Pulse Oximeter
using MatLab / Faisal Azhar, Ijlal Shahrukh, M. Zeeshan ul Haq, Sarmad Shams, Ahsan
Azhar // 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological
Engineering, Antwerp : Springer Berlin Heidelberg, 2009. — Vol. 22. — Р. 1100—1103.
Анотація
Представлено методи виявлення та боротьби з артефактами руху, що виникають
при використанні фотоплетизмографічного методу, для детекції пульсової хвилі.
Ключові слова: пульсова хвиля, артефакти руху, фотоплетизмограма.
Аннотация
Представлены методы выявления и борьбы с артефактами движения, возникающие при использовании фотоплетизмографичного метода, для детекции пульсовой волны.
Ключевые слова: пульсовая волна, артефакты движения, фотоплетизмограма.
Abstract
The methods of detecting and combating the motion artifacts to detect the pulse wave
are considered. Artifacts arise using photopletyzmohrafic method.
Keywords: pulse wave, motion artifacts, photopletyzmohrama.
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ЦИФРОВИЙ ІНТЕРФЕЙС ДЛЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ
БІОМЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
Шпілін О. О., магістрант; Перегудов С. М., к.т.н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна
Вступ
Радіометричні системи (РС) мікрохвильового діапазону і вимірювальні комплекси на їх основі знайшли широке наукове та технічне застосування [1]. Останніми роками спостерігається розробка та використання такої
апаратури у мм-діапазоні довжин хвиль для біології та медицині [2].
Характерною особливістю біомедичного застосування РС є вимірювання слабкого власного випромінювання об‘єктів, інтенсивність якого
може бути менша або близька до інтенсивності власних шумів системи.
Для підвищення її чутливості необхідна апаратно-програмна обробка сигналів, що приймаються, у тому числі під час роботи РС. Таким чином, актуальною стає задача вибору оптимального за техніко-економічними показниками цифрового інтерфейсу (ЦІ), за допомогою якого вимірювальні сигнали передаються до ПК.
Основна частина
Оптимальними, на наш погляд, є стандартні ЦІ: USB, Bluetooth, Wi-Fi
або IrDA як більш дешевші та зручні в експлуатації. Проте слід відзначити
їх різну швидкість передачі даних та завадостійкість. Так шина USB забезпечує через кабель з'єднання швидкість до 4,7 Гбіт/с, Bluetooth та Wi-Fi за
допомогою радіозв‘язку – відповідно до 721 Кбіт/с та до 300 Мбіт/с. IrDA
має найменшу швидкість та відстань передачі даних і, крім того, потребує
пряму видимість між передавачем та приймачем. Таким чином, з точки зору авторів USB-інтерфейс має перевагу, як більш швидкісний, завадостійкий та економічний та зручний в експлуатації.
Проведений аналіз показав, що у випадку радіометричних досліджень
аналого-цифрове перетворення вимірювальних сигналів більш доцільно
проводити за допомогою USB-пристрою збору даних, а їх подальшу обробку — в середовищі LabView (ф. National Instruments). Однак, відомі USBпристрої збору даних не забезпечують гальванічної розв'язки, що обмежує
область застосування та знижує надійність вимірювальних систем.
Авторами розроблено структурну схему апаратної частини ЦІ, яка гальванічно розв'язана з РС і дозволяє використовувати можливості LabView
(рис. 1). Сигнал з виходу синхронного детектора (U1) радіометричної системи через фільтр нижніх частот (Z1) подається на один з аналогових входів 8-канального пристрою збору даних USB-6008 (або USB-6009) (U2).
Цифровий сигнал з виходу пристрою збору даних через схему гальванічної
розв'язки (U3) поступає до персонального комп'ютера (ПК) для подальшої
обробки. Гальванічну розв'язку реалізовано за схемою струмової петлі, вихід якої з'єднано зі входом USB-6008/6009 через full-speed USB-інтерфейс.
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Рисунок 1. Структурна схема НЧ виходу РС

Перевага такої структури ЦІ у тому, що використовуються сигнали
струму, а не напруги, причому струмові петлі передатчика та приймача
пристрою U3 реалізовано за допомогою окремих пар провідників. Логічній
одиниці відповідає рівень струму 20–60 мА, а логічному нулю — 0 мА. Це
дозволяє забезпечити зв‘язок на великих відстанях, що необхідно, наприклад, при проведенні радіометричних досліджень біооб'єктів, коли потребується екранування їх від зовнішнього електромагнітного випромінювання. Проте, слід враховувати певне зменшення швидкості передачі даних.
Висновки
Запропоновано структурну схему ЦІ для РС мм-діапазону на основі
стандартних пристроїв, яка має гальванічну розв‘язку за рахунок застосування схеми струмової петлі. Це дозволяє автоматизувати радіометричні
дослідження біооб‘єктів та підвищити їх достовірність, а також забезпечити надійну передачу даних вимірювань на достатньо великі відстані.
Література
1. Microwave radiometer systems: design and analysis: 2nd ed.p. cm / Niels Skou, David Le Vine. — Artech House Remote Sensinglibrary, 2006.
2. Скрипник Ю. А. Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов / Ю. А. Скрипник, А.Ф. Яненко, В.Ф. Манойлов, Ю.Б. Гимпилевич — Житомир:
Волынь, 2003.
Анотація
Розглянуто цифровий інтерфейс радіометричних систем для дослідження властивостей біооб‘єктів в мм-діапазоні. Запропонована структурна схема має гальванічну
розв‘язку і забезпечує передачу даних на великі відстані.
Ключові слова: біооб‘єкт, радіометрична система, цифровий інтерфейс.
Аннотация
Рассмотрен цифровой интерфейс радиометрических систем для исследования
свойств биообъектов в мм-диапазоне. Предложенная структурная схема имеет гальваническую развязку и обеспечивает передачу данных на большие расстояния.
Ключевые слова: биообъект, цифровой интерфейс, радиометрическая система.
Abstract
The digital interface for radiometric system to investigate the properties of biological
objects in mm range is described. The proposed structural scheme has galvanic insulation and
provides data transmission over long distances.
Keywords: biological object, radiometric system, digital interface.
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Мікроелектронні пристрої. Функціональна та наноелектроніка
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ПРИСТРОЮ
НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ ДЛЯ СИСТЕМ
АДАПТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ
Піддубний В. О. 1, к.т.н. доцент; Піддубний В. В. 2, інж.
1
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
2
Приватний підприємець, Київ, Україна
Адаптивна фільтрація — це напрямок сучасної обробки сигналів, що
використовується в радіотехніці, зв‘язку та інформаційних технологіях. В
основі пристроїв адаптивної фільтрації лежить адаптивний фільтр, вагові
коефіцієнти якого розраховуються в процесі його роботи або настройки
[1]. Адаптивна фільтрація може виконуватися як аналоговим так і цифровим способом. Сьогодні в адаптивних пристроях використовуються в основному цифрові адаптивні фільтри. Ці пристрої є невід‘ємними елементами систем зв‘язку, радіо, гідро та підповерхневої локації. Причому їх високі технічні характеристики досягаються завдяки використанню адаптивної обробки сигналів і були б недосяжні без її використання.
Основою пристроїв адаптивної фільтрації є адаптивний фільтр. Відома достатньо велика кількість адаптивних фільтрів виконаних на напівпровідникових великих та надвеликих мікросхемах. Однак через відносно низьку швидкодію вони не можуть обробляти високошвидкісні (понад
40 Мбіт/с) сигнали [2]. На теперішній час тільки пристрої на поверхневих
акустичних хвилях (ПАХ) дозволяють вирішити вказану проблему, тому
що можуть обробляти сигнали з швидкостями до 60 Мбіт/с в частотному
діапазоні до одиниць гігагерц [3].
Як відомо [4] існує подібність між нерекурсивними трансверсальними
цифровими фільтрами, вперше запропонованими Калманом, та фільтрами
на ПАХ. Нерекурсивні фільтри мають N відводів, розділених лініями затримки, причому кожний відвід характеризується ваговим коефіцієнтом аN.
Вхідний сигнал, який поступає на фільтр, перемножається на коефіцієнт а1
і результат множення приходить на спільний вихід. Потім вхідний сигнал
проходить лінію затримки, перемножається на коефіцієнт а2, а результат
множення складається з сигналом, який прийшов на перший відвід. З проходженням сигналу через всі лінії затримки, зняті з відводів сигнали множаться на коефіцієнти аN, складаються та формують сигнал на виході фільтра.
Як відомо адаптивні фільтри реалізуються шляхом зміни вагових коефіцієнтів відповідно до функції оптимізації за одним із відомих алгоритмів
[1]. В фільтрах на ПАХ зміна коефіцієнтів відбувається шляхом аподизації
(зміни перекриття сусідніх електродів за функцією, що визначається критерієм аподизації) зустрічно-штирових перетворювачів (ЗШП) фільтра.
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Тобто створивши адаптивну аподизацію можна створити адаптивний ПАХ
фільтр.
Це реалізується декількома шляхами. По-перше, можна створити багатовідвідну лінію затримки (БЛЗ), до виводів якої підключено каскади з регулюваним коефіцієнтом підсилення. Такі фільтри використовують багатовідвідні лінії затримки на ПАХ з кількістю відводів до 200, на основі
яких будується трансверсальний фільтр функцією передачі, що регулюється. Реалізація такого фільтру достатньо складна тому, що вимагає жорстких вимог до групового часу затримки (ГЧЗ) сигналу (нерівномірність
ГЧЗ не повинна перевищувати 20% та нерівномірність АЧХ (0,3–0,5 дБ)
для кожного з відводів). Це накладає жорсткі вимоги до технології виготовлення БЛЗ.
По-друге, в деяких конструкціях адаптивних фільтрів широкосмугова
БЛЗ замінюється гребінкою з N вузькосмугових фільтрів, виконати які технологічно простіше. На виході фільтрів формується N синфазних та квадратурних підканалів, до яких підключені підсилювачі з регульованим коефіцієнтом підсилення. Керуючи коефіцієнтом підсилення можна формувати довільну АЧХ та ФЧХ. Прикладом подібного адаптивного фільтра є
фільтр, розглянутий в [5].
В фільтрах на ПАХ, зазвичай, як звукопровід використовуються різні
монокристалічні п‘єзоелектричні матеріали (кварц, ніобат літію та інші).
Кожен з них має свої недоліки та переваги. Так, наприклад, кварц не дозволяє отримати мале затухання сигналу в смузі пропускання без використання кіл узгодження, а використання ніобату літію, завдяки високому коефіцієнту електромеханічного зв‘язку, призводить до значного рівня вторинних паразитних ефектів (паразитна об‘ємна хвиля, дифракція та інше) [4].
Тому останнім часом є перспективним використання ізотропних
п‘єзоелектричних матеріалів, збудження ПАХ в яких здійснюється за допомогою ЗШП, виконаних на тонких п‘єзоелектричних плівках [6]. Як
п‘єзоелектричний матеріал в таких плівках достатньо часто використовуються високоякісні плівки оксиду цинку з переважною (90–98%) орієнтацією осі С кристалітів перпендикулярно поверхні звукопроводу.
Існує два способи збудження ПАХ в плівках оксиду цинку: збудження
ПАХ в тонких плівках з h/0,03 , де h — товщина плівки,  — довжина
ПАХ, що вимагає металевого покриваючого електроду, та в плівках з відношенням h/0,4 , який ефективно працює без покриваючого електроду.
Отже, аподизація тонкоплівкових перетворювачів може здійснюватися
двома способами: зміною форми покриваючого металевого електроду,
який закорочує тангенціальну складову електричного поля ЗШП, та зміною конфігурації самої п‘єзоелектричної плівки.
Якщо покриваючий електрод виготовити з фоточутливого напівпровідника, то можна створити смуговий фільтр з оптично керованою функцією
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передачі, тобто створити фільтр зручний для використання в пристроях
адаптивної обробки сигналу. Для цього необхідно над покриваючим електродом встановити джерело світлового випромінювання, форма світлового
потоку якого керується мікропроцесором у відповідності до алгоритму обробки сигналу.
Таким чином, в роботі запропонована концепція побудови тонкоплівкового фільтра на поверхневих акустичних хвилях для адаптивної обробки
сигналів.
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Анотація
Вказані недоліки цифрових адаптивних фільтрів та зв'язок між цифровими фільтрами та фільтрами на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ). Розглянуті переваги використання ПАХ фільтрів для адаптивної фільтрації та можливі їх конструкції. Запрпонована концепція побудови тонкоплівкового адаптивного фільтру на ПАХ.
Ключові слова: Адаптивна фільтрація, фільтри на ПАХ, плівки оксиду цинку.
Аннотация
Показаны недостатки цифровых адаптивных фильтров и связь между цифровыми
фильтрами и фильтрами на ПАВ. Рассмотрены преимущества использования ПАВ
фильтров для адаптивной фильтрации и возможные их конструкции. Предложена концепция построения тонкопленочного адаптивного фильтра на ПАВ.
Ключевые слова: Адаптивная фильтрация, фильтры на ПАВ, пленки окиси цинка.
Abstract
Shortcomings of digital adaptive filters and communication between digital and SAW
filters are shown. Advantages of use of SAW of filters to an adaptive filtration and their
possible designs are considered. The concept of creation of the thin-film adaptive SAW filter
is offered.
Keywords: Adaptive filtration, SAW filter, oxide films to zinc.
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БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ
БЕЗПЕКОЮ В УМОВАХ ВИЗНАЧЕНОСТІ
Берегулько Н. О., магістрант; Грицюк Ю. І., д-р техн. наук, професор
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
Львів, України
При вирішенні проблем забезпечення інформаційної безпеки (ІБ) у
структурних підрозділах ДСНС виникають питання, пов'язані з їх багатофункціональністю та багатоцільовим призначенням. Водночас, існує проблема невизначеності, неточності та недостовірності вхідної інформації.
Один з можливих способів вирішення подібних проблем — розгляд багатокритеріальних задач, у яких кожен з критеріїв відповідає одному об'єкту,
одному напрямку діяльності і т.д.
Стосовно підрозділів ДСНС України, то у сфері ІБ невизначеність пов'язана зі складністю об'єкта управління та відсутністю інформації про можливі загрози. Для того, щоб усунути цю невизначеність, необхідна додаткова інформація, джерелом якої часто є особа, яка приймає рішення (ОПР).
Участь ОПР є обов'язковою при вирішенні завдань багатокритеріального
пошуку допустимих варіантів систем захисту інформації (СЗІ), особливо у
випадку врахування недостатнього обсягу наявної інформації. Окрім цього, важливим елементом процесу забезпечення ІБ є зловмисник, поведінку
якого практично неможливо формалізувати.
Задача багатокритеріального управління ІБ за своєю суттю зводиться
до задачі оптимального вибору комплексу заходів і засобів захисту інформації. Ефективність реалізація такого підходу значною мірою залежать від
точності початкових даних, врахування значної кількості обмежень до СЗІ,
визначеності умов її функціонування і, насамперед, передбачуваності людського чинника. Сукупність цих та інших чинників зумовлює потребу математичної формалізації задачі управління ІБ у вигляді багатокритеріальної задачі оптимізації в умовах визначеності [3].
Зазвичай, для опису переваг того чи іншого варіанта СЗІ використовуються числові функції, які називаються критеріями, що визначені на
множині результатів вибору. Значення критерію характеризує ступінь інтенсивності деякої властивості результату, важливого з погляду поставленої мети.
У загальному випадку критерії представляють у вигляді деякої оцінної
функції J  {J k, k  1, K} , яка набуває значення на деякій множині оцінок RK,
або у вигляді правила, за яким вибирається «якнайкраща альтернатива»,
яка відповідає максимальному або мінімальному значенню оцінної функції
(залежно від значення критерію). Окремим випадком є прийняття рішень
на підставі одного критерію. Така постановка задачі можлива в умовах повної визначеності, коли критерій виражають у вигляді функції мети, тобто
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вибір альтернатив полягає в розв'язанні оптимізаційної задачі [1, 2]. В цьому випадку застосовуються методи лінійного і нелінійного програмування,
коли точно відомі всі параметри моделі.
Розглянемо таку модель задачі прийняття рішень: X  {x j, j  1, n} —
множина допустимих альтернатив; Y  {yi, i  1, m} — множина очікуваних
результатів; F  { f k : Y  R, k  1, K} — множина показників якості (критеріїв) очікуваного результату (тут R — множина дійсних чисел);  : X  Y —
детермінована функція, яка відображає множину допустимих альтернатив
у множину очікуваних результатів.
Вважатимемо, що кожному рішенню x  X відповідає єдиний елемент
y  Y , де y = (x). «Якість» або «корисність» очікуваного результату y, а
тим самим і відповідного рішення x оцінюється декількома (K) числами відповідно до залежностей fk. Також припускаємо, що кожну з цільових функцій F  { f k  max, k  1, K} потрібно максимізувати. За допомогою суперпозиції J (x)  {J k (x)  f k((x)), k  1, K} маємо можливість безпосередньо оцінювати якість самого рішення x і працювати з таким векторним відображенням:
(1)
J : x  R K , J  J k, k  1, K , J ( X )  F  R K .
Задавання бінарного відношення надання переваги B' на множині очікуваних результатів Y індукує відповідне бінарне відношення B" на множині X , а саме  x1, x2   B "   (x1), (x2)   B ' . Відповідно виникає бінарне
відношення B'" у множині оцінок F  R K :
z1, z2  F :  z1, z2   B '"   y1, y2   B ' ,
(2)
де: z1  f ( y1) , z2  f ( y2) . Тому в детермінованому випадку (в умовах визначеності) відношення надання переваги можуть задаватися в будь-якій з
вказаних трьох множин: X , Y , F . Після цього як основне відображення
розглядається відображення J : X  F  R K , де відповідно системи надання переваг задаватимуться в множинах X та F .
У практичних задачах впровадження СЗІ часто безпосередньо задається відображення J і, по суті, Y  F , тобто як очікувані результати виступають самі оцінки J  {J k, k  1, K} . Внаслідок цього отримуємо поширену в
застосуваннях багатокритеріальну модель прийняття рішень, або задачу
багатокритеріальної оптимізації такого вигляду:





J (x)  max  J k (x)  max, k  1, K , X  R n .
xX

xX

(3)

У цьому виразі зроблено таке уточнення: X  Rn , тобто вважається,
що всі альтернативи або рішення параметризовані, а також кожному з рішень відповідає точка x  Rn, x  {x j, j  1, n} . Тут передбачається, що вибір
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оптимальних значень з множини допустимих значень x здійснюється не в
усьому n-вимірному просторі Rn, а тільки в межах деякої його підмножини
X . Наприклад, можна інтерпретувати задачу (3) як задачу оптимального
вибору параметрів x  {x j, j  1, n} деякої системи захисту інформації, якість
функціонування якої оцінюється показниками F  { f k, k  1, K} . В цьому випадку обмеження x  X відображає наші технологічні й інші можливості
реалізації тих або інших значень xj. Окрім цього, частина обмежень може
формуватися на базі наявної апріорної інформації, що дає змогу вилучити з
розгляду свідомо невдалі варіанти з множини X .
Найважливіше значення при дослідженні задачі (3) має принцип Парето і пов'язані з ним поняття ефективного (Парето-оптимального) і слабо
ефективного рішення. Проте, відомі чисельні методи побудови множини
Парето, а також традиційні «інженерні» методи багатокритеріальної оптимізації, що зводять задачу (3) до деякої її однокритеріальної версії, добре
описано у роботі [3].
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подібних питань — розгляд багатокритеріальних задач в умовах визначеності вхідної
інформації.
Ключові слова: інформаційна безпека, система захисту інформації, багатокритеріальна задача, модель прийняття рішень в умовах визначеності.
Аннотация
При решении проблем обеспечения информационной безопасности в подразделениях ДСНС возникают вопросы, связанные с их многофункциональностью и многоцелевым характером, требующие решения в связи с неопределенностью, неточностью и
недостоверностью входной информации. Одним из возможных способов решения подобных вопросов является рассмотрение многокритериальных задач в условиях определенности исходной информации.
Ключевые слова: информационная безопасность, система защиты информации,
многокритериальная задача, модель принятия решений в условиях определенности.
Abstract
When the problem of information security in DSNS Ukraine is solving it's arise quastions about their versatility and multi-purpose nature and they need to be addressed because
they are uncertain, imprecise, inaccurate. One way of addressing these issues is to consider
multicriterion problems under certainty the original information.
Keywords: information security, information security systems, multicriterion task, model of decision making in conditions of certainty.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
НЕЛИНЕЙНЫХ РАДИОЛОКАТОРОВ
Во Зуй Фук, магистрант; Зиньковский Ю. Ф., д.т.н., професор
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина
На сегодняшний день актуальной является оценка электромагнитной
совместимости нелинейных радиолокаторов (НР). Для проверки соответствия большинству мировых стандартов воспользуемся требованиями FCC
(The US Federal Communications Commission — Американская государственная комиссия по Коммуникациям), устанавливающих предельные
нормы в 15-й части своих правил (the FCC Rules and Regulations) на электромагнитные или радио помехи для специально нелицензированных
устройств, излучающих относительно высокие по мощности СВЧ - сигналы.
Согласно рекомендациям FCC 15.209, типичный НР, например «NRμ», работающий в СВЧ диапазоне (806-890 МГц), не должен излучать
электрическое поле , напряженность которого превышает 200 мВ / м на
расстоянии 3- х метров от излучателя.
Нелинейный радиолокатор «NR-μ» имеет три режима излучения
зондирующего сигнала , каждому из которых соответствует свое значение
излучаемой мощности. Все измерения были проведены при максимальной
мощности зондирующего сигнала рассматриваемого нелинейного
радиолокатора. Незадействованные режимы — ослабление максимальной
мощности зондирующего сигнала на 5 дБ и 10 дБ соответственно. Однако,
дальнейшие испытания показали, что эти более низкие уровни мощности
зондирующего сигнала по уровню не очень стабильны.
Проведено исследования по схеме представленой на рис. 1. В этом
эксперименте использовали калиброванный анализатор спектра Anritsu
Spectrum Master MS2711 D, к которому была подключена
логарифмически–периодическая антенна ETS 3146, причем паразитные
воздействия (переизлучения зондирующего сигнала, наводки от других
источников и т.д.) на приемную антенну анализатора спектра были
максимально минимизированы для получения взвешенных данных.
Окончательные результаты измерений в двух плоскостях (горизонтальной
и вертикальной) представлены на рис. 2.
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Рисунок 1. Измерения напряженности электрического поля , созданного нелинейным
радиолокатором « NR- μ ».

Рисунок 2. Зависимость величины напряженности электрического поля , излучаемого
НР на расстоянии 3 м , от ориентации в пространстве излучающей антенны.

Результаты проведенного эксперимента показывают, что полученные
значения напряженности электрического поля на расстоянии 3 м от
источника (НР) значительно превышают максимально допустимые по FCC
для специально нелицензированных устройств.
Эти результаты также указывают на то, что вертикальные и
горизонтальные поляризационные составляющие не совсем равны по
величине напряженности электрического поля (по паспортным данным
передающая антенна имеет круговую поляризацию), причем в
горизонтальной плоскости, напряженность поля больше чем в
вертикальной. Ширина главного лепестка в обеих плоскостях
приблизительно равна 90°. Широкая апертура главного лепестка и
существенные значения напряженности электрического поля в побочных
лепестках передающей антенны дают повод предположить, что
исследуемый нелинейный радиолокатор чувствителен к регистрации
демаскирющего сигнала от нелинейных рассейвателей, которые будут
находиться вне главного лепестка, что характеризует его как недостаточно
функциональный.
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Литература
1.The Federal Communications Commission rules and Regulations. Part 15.
2. Изиеритель спектра вторичных полей НР «NR-μ». Руководство пользователя.
Анотація
Проведена оцінка типового нелінійного радіолокатора на електромагнітну сумісність. Запропоновано використання для вимірювань складових електромагнітного поля
калібрований аналізатор спектру Anritsu Spectrum Master MS2711 D та логарифмічно періодична антену ETS 3146.
Ключові слова: нелінійна радіолокація, електромагнітна сумісність, напруженість
електричного поля.
Аннотация
Проведена оценка типового нелинейного радиолокатора на электромагнитную
совместимость. Предложено использование для измерений составляющих электромагнитного поля калиброванный анализатор спектра Anritsu Spectrum Master MS2711 D и
логарифмически - периодическая антенну ETS 3146.
Ключевые слова: нелинейная радиолокация, электромагнитная совместимость,
напряженность электрического поля.
Abstract
The estimation model nonlinear radar electromagnetic compatibility. Suggested uses for
measuring components of the electromagnetic field calibrated spectrum analyzer Anritsu
Spectrum Master MS2711 D and log - periodic antenna ETS 3146.
Keywords: nonlinear radar, electromagnetic compatibility, the electric field.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА
НА НЕЛИНЕЙНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ
Кравченко Е. К., студент; Зинченко М. В., к.т.н.
Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, Украина
В нелинейной радиолокации актуальной является оценка влияния параметров зондирующего сигнала (ЗС) на демаскирующие признаки нелинейных рассеивателей (НРс).
Рассмотрим нахождение уровня минимальной плотности потока мощности ЗС  0 пор , при котором возникает эффективное воздействие ЗС на
НРс. Пускай среднее значение принятой НРс мощности равно нулю
mРпр  0 , а среднее значение пороговой мощности возьмем как





mРпор    Рпр   Рпор ,

где m и  — средние значение и среднее квадратическое отклонение случайной величины,   2...3 — коэффициент надежности выполнения условия эффективного влияния ЗС на НРс, зависящий от требуемой вероятности возбуждения сигнала отклика. Оценку порогового значения предлагается осуществлять путем решения неравенства:
(1)
 0  mPпор  mS    S   Pпор ,





Параметры m,  определяются экспериментально или по эмпирическим
формулам:
(2)
mf   mf0   0.1lg f/f0  ,
 f    f 0   0.1lg f/f0 ,
где f ГГц  — ГГц частота ЗС, f 0  1ГГц.
Вероятность влияния ЗС на НРс будет иметь вид[1]:
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Если обозначить    Рпр /  Рпор , то выражение приходит к виду:
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1    2 x 
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-
Следовательно, вероятность влияния ЗС на НРс будет фактически зависеть от двух параметров  и  , где  — соотношение дисперсий,  —
коэффициент надежности выполнения условия взаимовлияния.
Результаты вычислений вероятности взаимовлияния для различных 
и  представлены в таблице 1.
Міжнародна науково-технічна конференція
«Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи»

233

Захист інформації
Задаваясь значением коэффициента запаса, взятым исходя из требуемой вероятности взаимовлияния, можно при помощи формулы (2) определить пороговое значение  0 пор .
Таблица 1.
 =2
 =3
 =4
 =5
  =1
0 0,493
0,508
0,506
0,494
0,495
1 8,384E−02
9,346E−02
0,105
0,110
0,116
2 2,588E−03
3,872E−03
5,908E−03
7,361E−03
9,160E−03
3 1,156E−05
2,343E−05
4,435E−05
1,035E−04
1,946E−04
4 4,465E−09
1,595E−09
7,947E−11
7,136E−11
1,701E−09
5 7,383E−14
5,412E−17
5,397E−23
3,842E−27
2,947E−28
6 3,354E−20
3,356E−28
5,116E−42
0
0
7 3,436E−28
2,956E−43
0
0
0
8 7,262E−38
0
0
0
0
9 0
0
0
0
0
 =7
 =8
 =9
 = 10
 =6
0 0,481
0,51533
0,5622759
0,5707894
0,4918545
1 0,117
0,108813
0,1033821
9,848E−02
9,403E−02
2 9,676E−03
1,461E−02
1,182E−02
7,596E−03
5,651E−03
3 1,905E−04
2,245E−04
5,515E−04
3,819E−04
1,388E−04
4 7,249E−18
5,082E−12
4,177E−22
2,773E−15
3,401E−09
5 0
2,802E−45
0
0
0
6 0
0
0
0
0
Экспериментальная проверка методики анализа и прогнозирования
воздействия излучаемого нелинейным радиолокатором (НР) СВЧ сигнала
на НРссостоит в следующем. Используем в качестве источника ЗС нелинейный радиолокатор «NR» [2]. Его характеристики: рабочая частота
f ип  850 МГц, номинальная выходная мощность в импульсе Pип  600 Вт
(в логарифмическом масштабе Pип  27 дБВт). В качестве рецептора нелинейных продуктов используем приемники нелинейного радиолокатора.
Уровень пороговой мощности для непрерывного ЗС составляет Рпор  100
мВт (в логарифмическом масштабе Рпор  10 дБ·Вт).
Воспользуемся выражением (1). Коэффициент запаса  пусть будет
равен нулю, тогда уровень пороговой плотности потока мощности ЗС будет равен:
0  mРдоп  mS .





Исходя из размеров макета НРс: mS дБм 2  3.89  6.784  29  31 .
Тогда пороговая плотность потока мощности ЗС равна:
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0 пор  10  31  21 (дБВт/м 2 ) .
Эксперимент по определению восприимчивости НРс к излучаемому
ЗС проводился в безэховой камере, выложенной из РПМ «КВАРЦ». Результаты эксперимента представлены в таблице 2,где kвозб  коэффициент
возбуждения.
Таблица 2.
 0 ( дБВт/м 2 )

15

20

25

k возб

0,00

0,03

0,78

Из полученных результатов видно, что возбуждение полезного сигнала отклика произойдет в пределах 0  20  25 дБ  Вт/м 2 . Что соответствует общепринятым сведениям. Таким образом, предложенная в работе
методика может быть использована для натурных исследований восприимчивости НРс к разного рода ЗС нелинейных радиолокаторов.
Литература
1. Левин Б. Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга 2 /
Б. Р. Левин — М. : Сов.радио, 1975. — 391 с.
2. Переносной детектор нелинейных переходов «NR» / Руководство по эксплуатации. ЮТДН 468 165 003 РЭ. — ЗАО «Группа защиты - ЮТТА».
Анотація
Представлено методику оцінки мінімального граничного рівня потоку потужності
зондуючого сигналу нелінійного радіолокатора, здатного сформуватив нелінійних розсіювачах демаскуючий сигнал відгуку.
Ключові слова: нелінійна радіолокація, зондуючий сигнал, нелінійний розсіювач.
Аннотация
Представлена методика оценки минимального предельного уровня потока мощности зондирующего сигнала нелинейного радиолокатора, способного сформировать в
нелинейных рассеивателях демаскирующий сигнал отклика.
Ключевые слова: нелинейная радиолокация, зондирующий сигнал, нелинейныйрассеиватель.
Abstract
Presents a methodology for assessing the minimum level of power fluxprobing signal
for nonlinear radar, capable to generate innonlinear scatterers the unmasking signal.
Keywords:nonlinear radar, probesignal, nonlinear scatterer.
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ПРОГРАМНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГІБРИДНОЇ КРИПТОСТЕГАНОГРАФІЧНОЇ СХЕМИ
Кухарська Н. П., к.ф.-м.н., доцент; Лагун А. Е., к.т.н., доцент
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,
Львів, Україна
У розподілених системах передачі інформації одним із найбільш важливих є завдання забезпечення конфіденційності інформації. Для його вирішення, як правило, використовують різні криптографічні методи. Однак
у багатьох випадках криптографічного захисту самого по собі не достатньо, оскільки він не дає змогу приховати сам факт наявності або передачі
конфіденційної інформації. Крім того, криптографічні методи дещо втрачають свою надійність через зростання обчислювальних можливостей
комп‘ютерних технологій.
Враховуючи сучасний стан теоретичної бази, перспективність у вирішенні питання обмеження доступу до конфіденційної інформації сторонніх осіб має підхід, суть якого полягає у побудові гібридних систем передачі інформації на основі синтезу методів криптографії та стеганографії.
Відповідно до цього підходу повідомлення під час передачі відкритими
каналами зв‘язку для підвищення ефективності захисту необхідно не тільки зашифрувати, але і приховати. Це передбачає використання методології
комп'ютерної стеганографії, яка є технікою вкраплення секретної інформації у відкриті великі інформаційні масиви даних. Тоді спостерігач не зможе
запідозрити існування вбудованої додаткової інформації.
Основою алгоритмів комп'ютерної стеганографії є ідея заміни незначущих або не використовуваних фрагментів масивів даних комп'ютерних
файлів конфіденційною інформацією. У результаті стеганографічної обробки файлу-оригіналу отримують файл, який зберігає своє функціональне
призначення, майже не відрізняється від оригіналу і водночас містить секретне зашифроване повідомлення, що дає можливість користувачу передати його під таким своєрідним прикриттям телекомунікаційними системами
таємно.
Широкий спектр стеганографічних програм призначених для використання у навчальному процесі представлений в [1].
Переваги описаного вище криптостеганографічного підходу демонструються в дисципліні «Захист програмного забезпечення та програмні
засоби захисту інформації», що читається у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності для підготовки фахівців освітньокваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Адміністративний
менеджмент у сфері захисту інформації».
Як алгоритм шифрування у криптографічному модулі побудованої за
допомогою універсальної математичної системи MathCad криптостеганог-
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рафічної системи використовується відомий біграмний шифр заміни —
шифр Плейфера [2]. Його основою є шифрувальна таблиця з випадково розташованими символами алфавіту початкового повідомлення. При розробці процедур шифрування та розшифрування у системі Плейфера використовувався 256-символьний алфавіт.
Інформаційними контейнерами вибрано WAVE-аудіо-файли у PCMформаті, а як стеганографічний метод, що застосовується для вбудовування попередньо зашифрованої інформації — найпоширеніший на цей час
метод кодування молодших розрядів даних [1].
Відомо, що цифровий звук — це ряд чисел, який представляє інтенсивність звукового сигналу у моменти часу, що йдуть послідовно. Молодші
розряди цифрових відліків містять дуже мало корисної інформації про поточні параметри звуку. Іншими словами, заміна їх вмісту не відчутна для
людського вуха, що і сприяє утаєнню додаткової інформації.
Зауважимо, що загальна стійкість розробленої криптостеганографічної
системи є набагато вищою, ніж стійкість окремих її складових — криптографічної та стеганографічної підсистем.
Література
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Анотація
Акцентується увага на перспективності підходу, в основі якого знаходиться процедура комбінування методів криптографії та стеганографії. У побудованій криптостеганографічній системі для приховування конфіденційної інформації під час пересилання її відкритими каналами зв‘язку поєднано шифр Плейфера з кодуванням молодших
розрядів даних WAVE-аудіо-файлів.
Ключові слова: криптографія, стеганографія, захист інформації.
Аннотация
Акцентируется внимание на перспективности подхода, в основе которого находится процедура комбинирования методов криптографии и стеганографии. В построенной
криптостеганографической системе для утаивания конфиденциальной информации при
передаче ее по открытым каналам связи сочетаются шифр Плейфера и кодирование
младших разрядов данных WAVE-аудио-файлов.
Ключевые слова: криптография, стеганография, защита информации.
Abstract
Attention is accented on the prospects of approach based on the procedure combining
the methods of cryptography and steganography. In the created cryptographic and
steganographic system hiding of the confidential information during transfer by the open
communication channels was combined the Playfair cipher and encoding the least significant
bits of WAVE-audio files.
Keywords: cryptography, steganography, information security.
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ВИЯВЛЕННЯ СТЕГАНОГРАМ З ДАНИМИ, ПРИХОВАНИМИ В
ОБЛАСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
Прогонов Д. О., асистент; Кущ С. М., к.т.н., доцент
Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації,
Фізико-технічний інститут, Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Вступ
Забезпечення надійного захисту конфіденційної інформації (КІ) підприємств та організацій сьогодні є актуальною задачею, зважаючи на появу
нових методів приховання даних в різних типах файлів. Особливий інтерес
представляє попередження витоку КІ при використанні різних комунікаційних сервісів (наприклад, електронної пошти) для передачі прихованих
повідомлень (стеганограм) з локальної мережі установи до глобальної мережі Інтернет.
В якості контейнерів для стеганограм широко використовуються мультимедійні дані, зокрема цифрові зображення (ЦЗ) [1]. Більшість відомих
методів виявлення наявності прихованих повідомлень в ЦЗ заснована на
застосуванні статистичного аналізу [2] та оцінці змін характеристик ЦЗ
(наприклад, значень метрик якості зображень [3]), зумовлених вбудовуванням в зображення стеганоданих. Такі методи з високою точністю виявляють дані, вбудовані в просторовій області ЦЗ, проте їх ефективність
знижується у випадку приховання повідомлень в області перетворення контейнеру (ОПК). Це пояснюється значним зменшенням рівня демаскуючих
ознак стеганограм, оскільки при вбудовуванні стеганоданих в ОПК використовуються особливості перетворень ЦЗ (дискретного косинусного перетворення (ДКП), дискретного вейвлет перетворення (ДВП) тощо). Тому
представляє інтерес пошук нових методів пасивного стеганоаналізу ЦЗ для
виявлення стеганограм на основі дослідження слабких змін характеристик
зображень, зумовлених прихованням повідомлень.
В роботі з використанням мультифрактального флуктуаційного аналізу (МФФА) досліджені кореляційні та фрактальні залежності для флуктуацій яскравості стеганограм, при вбудуванні стеганоданих в ОПК.
Мультифрактальний флуктуаційний аналіз
цифрових зображень
МФФА дозволяє одночасно досліджувати кореляційні та фрактальні
властивості флуктуацій заданого сигналу на різних інтервалах часу, що є
вагомою перевагою даного методу у порівнянні з «класичним» флуктуаційним аналізом [4].
При проведенні МФФА одновимірного дискретного сигналу X одержано спектр узагальнених експонент Херста h  q  та відповідний йому му-
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льтифрактальний спектр f   (МФС) [4]. Спектр h  q  використовується
для дослідження залежностей кореляційних властивостей флуктуацій яскравості сигналу від параметра q – рівнів флуктуацій сигналу. Функція f  
визначає хаусдорфову розмірність фрактальної підмножини X  вихідного
сигналу, яка характеризується однаковою ймовірністю p заповнення виб

раних інтервалів сигналу — p  s , де s — кількість відліків сигналу X в
заданому інтервалі.
МФС та спектр узагальнених експонент Херста пов‘язані перетворенням Лежандра [4]:
  h q  q

d (h(q))
, f    q   h  q    1.
dq

В роботі проведений МФФА дискретних сигналів — стовпців ЦЗ, взятих з кроком  (пікселів). На основі розрахованих значень h  q  та f   ,
було одержано ряд параметрів спектрів узагальнених експонент Херста та
МФС (показник Херста, h    , h    ,  max ,  min та інші).
Отримані результати
Дослідження кореляційних та фрактальних залежностей флуктуацій
значень яскравості стеганограм проводилося для найбільш складного при
стеганоаналізу випадку — приховання в ОПК ЦЗ стеганоданих, до яких, з
метою максимального наближення їх виду до псевдовипадкового сигналу,
було застосовано перетворення Арнольда. Вбудовування повідомлень в ЦЗ
проводилося згідно методу [5], заснованого на застосуванні до ЦЗ ДВП з
подальшим блочним ДКП (БДКП) отриманих деталізуючих коефіцієнтів
розкладу зображення. Для приховання окремих біт стеганоданих використовувалися коефіцієнти БДКП (розмір блоку — 4  4 елемента), що відповідають середнім частотам спектру [5].
Аналіз проводився на тестовому пакеті зі 100 ЦЗ в UHD-4K якості
(3820×2160 пікселів). В якості стеганоданих були використані цифрові зображення: креслення (567×463 пікселів), карта
(800×800 пікселів) та портрет (565×850 пікселів). Ступінь заповнення контейнеру змінювалася від 5% до 25% з кроком 5% та від 25%
до 95% з кроком 10%. Стовпці ЦЗ вибиралися
з кроком   30 (пікселів).
Залежність ширини МФС (     max   min )
від ступеня заповнення контейнеру представРисунок 1. Зміна ширини мультифра- лена на рис. 1.
ктального спектру при варіації ступеЗа результатами аналізу отриманих заня заповнення контейнеру
лежностей виявлено, що при прихованні стеганоданих в ОПК ширина МФС (рис. 1) сут-
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тєво залежить від ступеню заповнення контейнеру і спостерігається явно
виражений пороговий ефект.
Висновки
За результатами проведеного дослідження виявлено, що демаскуючою
ознакою стеганограм, при вбудовуванні стеганоданих в ОПК ЦЗ, є залежність ширини мультифрактального спектру флуктуацій яскравості зображення від ступеню заповнення контейнеру, що дозволяє використовувати
прості методи перевірки мультимедійних файлів для виявлення факту вбудування стеганоданих у ЦЗ-контейнери.
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Анотація
В роботі досліджені кореляційні та фрактальні властивості флуктуацій яскравості
цифрових зображень при вбудовуванні стеганоданих різного об‘єму в області перетворення контейнеру. Виявлено, що вбудування стеганоданих у ЦЗ впливає на ширину мультифрактального спектру флуктуацій.
Ключові слова: пасивний стеганоаналіз, мультифрактальний флуктуаційний аналіз.
Аннотация
В работе исследованы корреляционные и фрактальные свойства флуктуаций яркости цифровых изображений, при скрытии стеганоданных в области преобразования
контейнера. Показано, что изменение ширины мультифрактального спектра флуктуаций зависит от объема встраиваемого сообщения.
Ключевые слова: пассивный стеганоанализ, мультифрактальный флуктуационнй
анализ.
Abstract
The paper is devoted to analysis of the correlation and fractal characteristics of digital
images brightness fluctuations by stegodata embedding in transformation domain. It is revealed that message hiding leads to narrowing of bandwidth multifractal spectrum the fluctuation.
Keywords: passive steganalysis, multifractal detrended fluctuation analysis.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ В
MHED-МЕТОДІ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНИХ ДАНИХ ПРИ
ПЕРЕДАЧІ ЇХ ПО ВІДКРИТИХ КАНАЛАХ ЗВ’ЯЗКУ
Товкач І. О., магістрант; Піддубний В. О., к.т.н., доц.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Поширення глобальної інформатизації, зокрема в діловодну сферу та
стрімке впровадження електронного врядування — на сьогодні є одним з
важливих чинників розвитку сучасного суспільства, де визначальним є його трансформація в інформаційне суспільство. Одна з провідних функцій
такого суспільства — це забезпечення зв'язку між державними органами
влади, приватним сектором та громадянським суспільством [1].
Найбільш доступним комунікаційним засобом між суб‘єктами зв‘язку
на сьогодні є мережа Інтернет, за допомогою якої відбувається обмін даними. Проте, дана мережа є незахищеним каналом зв‘язку.
Тому стабільно актуальною залишається проблема захисту конфіденційних даних, до числа яких відноситься банківська інформація, персональні дані громадян, комерційна та службова інформація та інші різновиди
закритої інформації. Щоб убезпечити таку інформацію від несанкціонованого доступу використовують програмні методи захисту, до числа яких
належить криптографія.
Криптографічний захист базується на використанні математичних методів перетворення інформації за допомогою спеціальних алгоритмів. Вони поділяються на симетричні, які використовують один ключ для шифрування та дешифрування, та асиметричні, які мають пару споріднених ключів – відкритий та секретний [2].
Останнім часом все частіше використовуються методи гібридного
шифрування, які поєднують переваги вище вказаних методів шифрування.
Об‘єктом нашого дослідження є метод гібридного шифрування —
MHED (Multilayer Hibrid Encryption and Decryption), в якому здійснюється
комплексна обробка даних за допомогою симетричних алгоритмів AES,
Serpent, Twofish, кожен з яких накладається послідовно, шар за шаром, та
асиметричного алгоритму RSA [3].
Авторами проводилося порівняння витрат часу на шифрування та дешифрування різних типів файлів (текстових, графічних, аудіо та відео) при
різних комбінаціях симетричних алгоритмів, при чому розглядалися такі
комбінації симетричних файлів, як Serpent–Twofish–AES, Twofish–Serpent –
AES, AES–Twofish–Serpent.
В результаті аналізу функціонування кожної комбінації задіяних алгоритмів метода, було встановлено, що від послідовності їх розташування в
шарі залежить в цілому швидкість роботи методу MHED.
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Крім того було встановлено, що послідовність розташування симетричних алгоритмів має бути різною — в залежності від типу даних: текст,
графіка (фото), аудіо, відео.
На основі проведених досліджень витрат часу здійснена оптимізація
взаємодії алгоритмів шифрування, що відображено на структурній схемі
(рис. 1).

Рисунок 1. Структурна схема взаємодії алгоритмів шифрування в модифікованому методі гібридного шифрування MHED: 1 — програмний модуль, 2, 3, 4 — модулі обробки симетричними алгоритмами, 5 — модуль обробки несиметричним алгоритмом

Вхідні дані, які мають бути зашифрованими, спочатку надходять до
програмного модулю 1, де відбувається їхня селекція за типом файлу. Після цього вони пересилаються на обробку тими симетричними алгоритмами, послідовність розташування котрих є найбільш оптимальною для конкретних типів файлів: 2 — текстових (Serpent–Twofish–AES), 3 — графічних (Twofish–Serpent–AES), 4 — аудіо та відео (AES–Twofish–Serpent). Для
кожної такої послідовності (шару), генерується новий випадковий пароль,
який зашифровується асиметричним алгоритмом 5 та записується у початок зашифрованих даних.
При дешифрації даних ключ зчитується з початку зашифрованих даних, розшифровується секретним ключем та використовується для дешифрування даних шар за шаром [3].
Завдяки модифікації методу MHED авторам вдалося зменшити витрати часу на шифрування та дешифрування: текстової інформації — на 21%,
графічної — на 19%, аудіо — на 12%, відео — на 9%. Порівняння проводились при обробленні модифікованим та звичайним методом MHED одних і тих файлів різного типу.
Таким чином, здійснена модифікація методу гібридного шифрування
MHED шляхом оптимізації взаємодії застосованих алгоритмів шифрування, дозволила створити новий програмний продукт — PolsdarCriptor, який
вже впроваджено в архівній галузі. Він інтегрований в службові сторінки
офіційних сайтів архівних установ Київської області, де за його допомогою
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конфіденційні дані можуть оброблятись для пересилання між установами,
які входять до «Електронної мережі архівів Київщини» [4].
Література
1. Вишневський А., Електронне урядування: досвід упровадження в Головдержслужбі України. /А. Вишневський, В. Дунаєв// Вісник державної служби України. —
2008. — №4.
2. Мухачев В. А. Методы практической криптографии / В. А. Мухачев, В. А. Хорошко — К. : ООО «Полиграф-Консалтинг», 2005. — 215 с.
3. Ляшук О. М. MHED – високоефективний метод захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування /О. М. Ляшук// Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали та системи». Київ, 11 — 15 березня 2013 р.: матеріали конференції — Київ, 2013. — С. 220—221.
4. Веб-сайт Електронної мережі архівів Київщини [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://archives.kiev.ua — Назва з екрану (6.02.2014).
Анотація
Запропоновано більш ефективну взаємодію симетричних алгоритмів шифрування
AES, Serpent, Twofish та асиметричного алгоритму RSA в MHED–методі захисту конфіденційних даних при передачі їх по відкритих каналах зв‘язку, що дозволило зменшити
затрати часу на обробку даних.
Ключові слова: Захист конфіденційних даних, алгоритми, відкриті канали зв‘язку,
MHED-метод шифрування.
Аннотация
Предложено более эффективное взаимодействие симметричных алгоритмов шифрования AES, Serpent, Twofish и асимметричного алгоритма RSA в MHED–методе зщты
конфиденцийних данных при передаче их по открытым каналам связи, что позволило
уменьшить затраты времени на обработку данных.
Ключевые слова: Защита конфиденциальных данных, алгоритмы, открытые каналы связи, MHED-метод шифрования.
Abstract
A more effective interaction symmetric encryption algorithms AES, Serpent, Twofish
algorithm and asymmetric RSA in MHED–protection methods confit-dentsiynyh data when
transferring them to open channels of communication, thus reducing the cost of time for
processing.
Keywords: Protecting sensitive data, algorithms, open communication channels,
MHED-encryption method.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ БИОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОТ ПОДМЕНЫ
Швец В. А., к.т.н., доц.; Васянович В. В., аспирант
Национальный авиационный университет, Киев, Украина
В настоящее время всѐ более широкое распространение получают биометрические системы идентификации человека, которые основываются
на уникальных биологических характеристиках человека. Эти характеристики трудно подделать и они однозначно определяют конкретного человека. К таким характеристикам относятся отпечатки пальцев, форма ладони,
узор радужной оболочки, изображение сетчатки глаза.
Распознавание человека по изображению лица выделяется среди биометрических систем тем, что, во-первых, не требуется специальное или дорогостоящее оборудование, во-вторых, не нужен физический контакт с
устройствами [1].
Однако, как любая система, система распознавания человека по изображению лица не обеспечивает 100%-ой надѐжности идентификации и
имеет свои недостатки. Одним из таких недостатков есть возможность подмены, то есть возможность выдать фотографию за реального человека.
Для решения данной проблемы разработан метод определения подлинности человека во время его аутентификации. Суть метода заключается
в анализе поведения контрольных точек лица человека.
С анатомической точки зрения, шея человека является точкой опоры
для его головы, точкой, относительно которой происходит движение всех
точек лица. Поэтому, была выдвинута гипотеза о том, что с помощью портрета невозможно воссоздать траекторию движения точек лица реального
человека.
Для проверки данной гипотезы был проведен эксперимент, который
заключался в сравнительном анализе траекторий движения контрольных
точек лица человека при съемке реального человека и при попытке подмены его портретом.
Суть эксперимента заключалась в следующем:
1. Перед проведением аутентификации, в течение полу минуты происходит запись на видеокамеру движения лица реального человека и движение его портрета (подмены). В результате формируются два видеофайла.
2. Видеофайлы разбивается на кадры, и формируются две последовательности фотографий в формате *.jpeg.
3. С помощью специализированного программного обеспечения осуществляется поиск лица на каждой фотографии [3].
4. Проводится анализ изображения лица на каждой фотографий с дальнейшим построением траекторий движения контрольных точек. В качес-
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тве контрольных точек в данной статье приведены наиболее характерные
точки лица человека (уголки глаз, уголки рта, центры зрачков).
5. Проводится корреляционный анализ траекторий движения одних и
тех же контрольных точек из разных последовательностей фотографий.
После проведения анализа (анализ проводился для последовательности, объемом в 35 кадров с помощью программного обеспечения
Matlab R2013a) [2], очевидно, что характер траекторий движения контрольных точек лица реального человека отличается от характера траекторий
движения контрольных точек лица на портрете: Точка 1 — угол глаза
(рис. 1. а), точка 2 — угол рта(рис. 1. б), точка 3 — центр зрачка (рис. 1. в).

а

б

в

Рисунок. 1 Траектории движения контрольных точек:
— реальный человек;
— портрет
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В виду этого можно сделать вывод, что характер траекторий движения
контрольных точек может служить идентификатором подлинности аутентификации, которую можно провести путем корреляции характеров траекторий движения контрольных точек для различных последовательностей
кадров.
В данный момент проводится разработка автоматизированного алгоритма поиска координат контрольных точек на лице человека, которые будут изыматься из кадровых последовательностей видеофайлов.
Так же проводится разработка алгоритма автоматизированного определения характера траекторий движения контрольных точек лица человека, для возможности использования последнего для построения корреляционных функций и подтверждения либо опровержения подлинности
аутентификации.
Литература
1. Самаль Д. И. Построение систем идентификации личности на основе антропометрических точек лица // Цифровая обработка изображений. – Минск: ИТК, 1998.
2. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений в среде Matlab / Гонсалес Р.,
Вудр Р., Эддинс С; пер. с англ. В. В. Чепыжова — Москва: Техносфера, 2006. — 616 с.
3. Digital Sky Free Creative Group. Зрение при помощи OpenCV. часть 2 - нахождение лиц на изображениях [Электронный ресурс]: http://www.digital-sky.ru/point3/artcateg-17/article-11.html
Анотація
Представлені особливості біометричних систем ідентифікації особистості за контрольними точками обличчя. Розглянуто основні недоліки цих систем. Запропоновано
шляхи вирішення проблем, пов‘язаних з основними недоліками.
Ключові слова: біометрія, контрольні точки, контроль доступу.
Аннотация
Представлено особенности биометрических систем идентификации личности по
контрольным точкам лица. Рассмотрены основные недостатки этих систем. Предложены пути решения проблем, связанных с основными недостатками.
Ключевые слова: биометрия, контрольные точки, контроль доступа.
Abstract
The abstracts design features of biometric identification systems by the control points of
the face. The main disadvantages of these systems are considered; the ways of solving main
problems is shown.
Keywords: biometrics, control points, access control.
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ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ
ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ БЕЗПЕКИ
Толюпа Сергій Васильович доктор технічних наук, професор,
Наконечний Володимир Сергійович кандидат тетнічних наук, с.н.с.
Державний університет телекомунікацій, Київ, Україна
Проблема багатьох інфокомунікаційних систем (ІКС) зв‘язку зводиться до того, що кількість параметрів, необхідних для опису поводження системи (розмірність системи), виявляється дуже великою і прийняти правильне рішення в таких мережах досить складно, враховуючи, що інформація
про стан мережі може бути досить суперечливою. Збільшення розмірності
сучасної технології представляється об‘єктивною тенденцією, яку можна
спостерігати в історичному зрізі протягом усього розвитку цифрових ІКС.
Гарантування безпеки інформації в мережах нового покоління взагалі та
їх системах управління є складним комплексним завданням. У міжнародних
стандартах проблеми захисту інформації вирішуються одночасно зі стратегічними та конкретними питаннями розвитку архітектури мережі. Такий
підхід відповідає комплексному характеру забезпечення безпеки інформаційних систем на всіх етапах їх життєвого циклу — від концептуальних схем
та проектування до технічної експлуатації та використання. Окремими заходами досягти мети, як правило, не вдається й тому в кожному випадку потрібно розглядати всю систему в комплексі, причому захищеність усієї інфокомунікаційної системи (мережі) визначається рівнем захищеності її найбільш слабкої частини [1].
Бурхливий розвиток інфокомунікаційних систем у напрямку збільшення їх розміру та ускладнення, розширення спектру послуг, які надаються абонентам, росту кількості компаній, які займаються проектуванням, експлуатацією пов‘язаних між собою мереж, що належать різним власникам, необхідність підвищення надійності роботи мережі, якості обслуговування, економічної ефективності та інших вимог, провідні фірми та
корпорації світу прийшли до однозначного висновку — необхідності створення гнучкої та надійної системи управління й ними, що і дасть можливість повисити якість ефективності функціонування системи в цілому [2].
Внаслідок критичних ситуацій, які виникають в мережах, та неспроможності відвернути їх, почались пошуки нових принципів, методів та засобів управління ефективністю системи. Одним з варіантів вирішення цієї
проблеми є застосування штучного інтелекту [3].
Від вибору критерію й системи показників якості (СПЯ) багато в чому
залежить результат оцінки і його практична цінність. Загальноприйнятим
підходом до розробки системи показників якості складних систем є формулювання безлічі локальних СПЯ, що відповідає сукупності властивостей
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ІКС, які впливають на виконання поставлених перед нею завдань. Глобальна СПЯ, що характеризує загальну, єдину задачу, яка стоїть перед інфокомунікаційною системою, реалізується шляхом з‘єднання вихідних локальних систем показників якості.
Пропонується метод формування системи показників якості, відмінний від традиційного, тобто пропонується, ґрунтуючись на математичних
методах теорії декомпозиції (факторизації, функціональної й параметричної декомпозиції), замість визначення локальних СПЯ (ЛСПЯ) низького
рівня ієрархії й наступного їхнього об‘єднання в глобальну СПЯ (ГСПК)
розглядати завдання функціонування ІКС у цілому. При такому підході до
оцінки ефективності інфокомунікаційної системи зростає розмірність завдання, яке розв‘язується, оскільки формулюється не одна ГСПЯ, а сукупність ієрархічно зв‘язаних ЛСПЯ, але зате забезпечується конструктивність рішення завдання й ураховуються реальні поточні ймовірнісні характеристики приватних показників ефективності (ППЕ). Повнота такої СПЯ
ґрунтується на тім, що вихідними даними для її формулювання є вимоги,
які запропоновані користувачем до ІКС, математично коректно декомпозовані в інтересах їхнього подальшого використання.
Аналіз різних методів формування узагальненого показника ефективності інформаційних систем показав, що найбільш повний облік особливостей рішення завдання оцінки ефективності функціонування інфокомунікаційної системи, а також природне рішення проблем нормалізації й згортки систем показників якості досягається при застосуванні методу ймовірнісної скаляризації.
Суть методу полягає у використанні в якості узагальненого показника
ефективності спільної ймовірності виконання вимог, пропонованих користувачем до системи по своєчасній, достовірній, безпечній і економічній
передачі повідомлень.
Оцінка оптимального рівня гарантій безпеки в певній мірі залежить
від збитку, пов‘язаного з помилкою у виборі конкретного значення показника ефективності. Для отримання чисельних оцінок ризику необхідно
знати розподіли ряду випадкових величин. Це певною мірою обмежує кількісне дослідження рівнів гарантій безпеки, які надаються СЗІ, але в багатьох практичних випадках такі оцінки можна отримати за допомогою імітаційного моделювання або за наслідками активного аудиту СЗІ. Багаторівневій структурі системи показників ефективності СЗІ відповідає багаторівнева структура форм представлення відповідних показників, які змінюються від кількісної шкали для оцінки показників нижнього рівня до якісної — на верхніх.
Таким чином, поняття ефективність нерозривно пов‘язане з результатами процесу функціонування інфокомунікаційної системи, опирається на
систему показників якості процесу функціонування й вимоги до них. Узагальнений показник ефективності системи із урахуванням наявності взає-
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мообумовлених випадкових факторів, що визначають її роботу, доцільно
визначати на основі апарата умовних імовірностей у вигляді спільної ймовірності виконання всіх завдань, які розв‘язуються у ході функціонування
інфокомунікаційної системи та забезпечення її безпеки.
Вибір методу оцінки ефективності функціонування інформаційної системи і ліній зв‘язку в кожному конкретному випадку визначається особливостями процесу ведення зв‘язку, зовнішніми умовами, наявним обчислювальним ресурсом і необхідним часом. Застосування методів оцінки
ефективності функціонування системи дозволяє оцінити внесок окремих
підсистем у виконання завдань, поставлених перед системою в цілому, оптимізувати підхід до рішення завдань обґрунтування технічних вимог, розробки структури системи управління інфокомунікаційної системи, розподілу ресурсів між її підсистемами та забезпечення інформаційної безпеки.
Література
1. Власов О. М. Комплексний підхід оцінки ефективності систем захисту інформації в інфокомунікаційних мережах нового покоління / О. М. Власов, С. В. Толюпа //
Наукові записки Наукові записки УНДІЗ. Науково-вироб. зб. — 2011 — №3(19). —
С. 38—45.
2. Толюпа С. В. Підходи до проектування та оцінки ефективності системи захисту
інформації в автоматизованих системах обробки та передачі даних / С. В. Толюпа,
О. М. Іванова, І. О. Демченко // Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації» — 2013. — №1. — С. 25—30.
3. Кувшинов О. В. Вибір параметрів багатопозиційних сигналів для підвищення ефективності системи передачі інформації / О. В. Кувшинов, С. П. Лівенцев // Зб. наук. праць
ВІТІ НТУУ «КПІ2. — 2004. — Вип. 5. — С. 87— 93.
Анотація
Запропоновано розв‘язання задачі оцінки ефективності функціонування інформаційних систем та їх безпеки на основі застосування математичних методів теорії декомпозиції.
Ключові слова: інформаційна система, показник якості, система захисту інформації, інформація.
Аннотация
Предложено решение задачи оценки эффективности функционирования інформаційних систем и их безопасности на основе применения математических методов теории декомпозиции.
Ключевые слова: информационная система, показатель качества, система защиты
информации, информация.
Abstract
Proposals decision tasks Functioning comments effectiveness of information systems
and security s on the basis of application methods mathematical theo-ryy Decomposition.
Keywords: ynformatsyonnaya system of quality indicator of the system of protection of
information, information.
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О КНИГЕ «ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ ВОЛН. ВВЕДЕНИЕ
В ФИЗИКУ И ТЕХНОЛОГИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
МЕТАМАТЕРИАЛОВ»
Кузьмичѐв А. І.1, к.т.н., доцент; Вольпян О. Д.2
1
НТУУ «КПИ», ФЭЛ, каф. ЭПиУ, Киев, Украина
2
НИИ «Полюс», Москва, Россия
Разработка новых типов радиоэлектронных и фотонных приборов и
устройств, как правило, требует создания новых материалов, и наоборот,
появление новых материалов стимулирует разработки приборов на новых
физических принципах. Сказанное в полной мере относится к недавно созданным метаматериалам. Электромагнитные метаматериалы — это искусственные структурированные особым образом среды, электрические и
магнитные свойства которых существенно отличаются от свойств исходных конструкционных материалов. Например, метаматериал может иметь
отрицательный показатель преломления, который не наблюдается у природных кристаллов. Отрицательное преломление — это преломление света, когда он идѐт не вправо, как обычно, а влево под отрицательным углом,
т.е. векторы напряжѐнности E и H вместе с волновым вектором k электромагнитной волны образуют «левую» тройку векторов.
Внутренняя структура метаматериалов играет важнейшую роль в
формировании характеристик и параметров. Метаматериалы обычно конструируют из дискретных резонансных микро- и наноэлементов — «метаатомов», имитирующих электромагнитную реакцию атомов и молекул
природных веществ. Метаатомы группируются в виде одно- или многослойной «кристаллической» решѐтки или сетки, а их небольшой размер
(намного меньше длины волны излучения) позволяет считать решѐтку однородной для данной длины волны средой по аналогии с природными кристаллами.
На базе метаматериалов разрабатываются принципиально новые приборы функциональной радиоэлектроники и фотоники: устройства с отрицательным преломлением для управления излучением в гигагерцевом, терагерцевом и видимом диапазонах волн; высоконаправленные антенны и
резонаторы очень малых размеров, фильтры, поляризаторы, рефлекторы;
генераторы и усилители света, умножители частоты; суперлинзы, позволяющие получать чѐткое изображение элементов с размерами намного
меньшими длины волны без дифракционных искажений; оптические магнитные зеркала; безотражательные покрытия и системы для электромагнитной невидимости и Stealth-технологии.
Вопросы электродинамики метаматериалов и технологии их изготовления начинают изучаться во многих высших учебных заведениях, и возникла потребность в соответствующей литературе. К сожалению, основная
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литература по метаматериалам издана на английском языке, а многие источники малодоступны; это затрудняет еѐ изучение студентами и молодыми специалистами. В связи с этим авторы посчитали целесообразным подготовку и издание на русском языке книги (см. рис. 1) [1], в которой сконцентрированы основные сведения о новых электромагнитных материалах и
предполагаемых применениях.
Содержание книги можно разделить на
три части. В первой излагаются предыстория и научные предпосылки появления метаматериалов, а также вопросы терминологии. Написано, как формировались представления об отрицательном преломлении на
протяжении прошлого века. Показано, что
метаматериалами называют то, что раньше
в радиофизике именовали искусственными
диэлектриками, магнетиками и искусственной плазменной средой. Отражен существенный вклад наших соотечественников в
развитие этого направления, а ключевым
идеям в этой области, высказанным
Л. И. Мандельштамом и В. Г. Веселаго, поРисунок 1. Обложка книги
священы отдельные параграфы
Вторая часть книги посвящена метаматериалам для СВЧ (гигагерцевого) диапазона волн и некоторым успешным устройствам на их основе. Эти
материалы в научном, конструктивном и технологическом отношениях
проще оптических и исторически были изготовлены первыми. В этом диапазоне не требуются нанотехнологии и вполне достаточно использовать
композиты из субсантиметровых элементов/метаатомов. Поэтому в гигагерцевом диапазоне практические успехи в создании метаматериалов наиболее значительны.
Третья часть книги посвящена оптическим (фотонным) метаматериалам, которые в настоящий момент особенно интенсивно разрабатываются
и очень перспективны в связи со стремительным развитием нанофотоники.
Однако здесь трудности исследователей и разработчиков связаны с ограничениями современных нанотехнологий, поскольку среда должна состоять из элементов нанометровых размеров. Соответственно, большое внимание уделяется вопросам технологии этих материалов.
Дополнением к обеим частям книги служат разделы, посвящѐнные так
называемым градиентным метаматериалам, которые могут оказаться полезными для ряда приложений, а также разделы с описанием некоторых
применений (линз с субволновым разрешением и «плаща-невидимки» для
получения эффекта невидимости) и альтернативных структур метаматериалов (структур на основе распределѐнных в пространстве передающих ВЧ
линий, фотонных и электромагнитных кристаллов, структур на основе гаМіжнародна науково-технічна конференція
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зо-плазменных образований). В приложении представлены материалы для
углублѐнного изучения.
Подобная последовательность изложения темы представляется нам
методологически обоснованной, так как последовательно, с единых позиций, знакомит читателей с логикой разработок электромагнитных метаматериалов, физикой их функционирования и технологией изготовления.
Авторы полагают, что книга может служить учебным пособием для
студентов и аспирантов, специализирующимся в области нанофотоники и
техники СВЧ. Она должна быть интересной также научным и инженернотехническим работникам [2].
Литература
1. Вольпян О. Д. Отрицательное преломление волн. Введение в физику и технологию электромагнитных материалов / О. Д. Вольпян, А. И. Кузьмичѐв. — К.-М. : Аверс,
2012. — 360 с. — ISBN 966-8934-23-7.
2. Масалов А. В. О книге О.Д. Вольпяна и А.И. Кузьмичѐва «Отрицательное преломление волн» / А. В. Масалов // Квантовая электроника. — 2013. — Т. 43. — №1
(487). — С. 94.
Анотація
Представлена інформація про нову книгу, в якій викладені основи фізики і технології метаматеріалів, що мають негативний показник заломлення для електромагнітних
хвиль оптичного та НВЧ діапазонів. Книга призначена для студентів, аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників, що спеціалізуються в області нанофотоніки і
техніки НВЧ.
Ключові слова: Електромагнітні метаматеріали, фізика, технологія.
Аннотация
Представлена информация о новой книге, в которой изложены основы физики и
технологии метаматериалов, обладающих отрицательным показателем преломления
для электромагнитных волн оптического и СВЧ диапазонов. Книга предназначена для
студентов, аспирантов, научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области нанофотоники и техники СВЧ.
Ключевые слова: Электромагнитные метаматериалы, физика, технология.
Abstract
The paper provides information on the new book, which outlines the basics of physics
and technology of metamaterials, which have a negative refractive index for electromagnetic
waves in the optical and microwave ranges. The book is intended for undergraduate and graduate students, scientific and technical workers, specializing in the field of nanophotonics and
microwave technology.
Keywords: Electromagnetic metamaterials, physics, technology.
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ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ И УРАВНЕНИЯ
МАКСВЕЛЛА
Пискунов В. И.
Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, Украина
Первооткрыватель явлений электромагнитной индукции (ЭМИ) Фарадей силовое взаимодействие заряженных частиц и магнитного поля,
наблюдаемое в явлениях ЭМИ, представлял себе, как еще один вид полевого взаимодействия. По аналогии с уже известными электрическим и
гравитационным, назовем такое взаимодействие магнитным. По Фарадею
заряженные частицы со стороны магнитного поля испытывают силовое
действие, без участия каких-либо «посредников». Прямым аналогом такого
действия является действие магнитной составляющей силы Лоренца. По
Максвеллу же заряженные частицы взаимодействуют в явлениях ЭМИ по
электрическому варианту взаимодействия, которое происходит с вихревым
электрическим полем. Последнее, в соответствие с уравнением Максвелла
(1)
rotE  B / t
(здесь и далее использовано общепринятое обозначение физических величин) возбуждается в точке расположения заряженной частицы, изменяющимся во времени магнитным полем.
Уход Максвелла от Фарадеевского представления сущности явления
ЭМИ можно легко понять, если учесть цели и задачи, которые ставил перед собой Максвелл, обрабатывая результаты экспериментальных исследований Фарадея. Как подсказывают историки физики, Максвелл стремился проблемы физики решать с помощью чисел, и показать, что световые
волны являются волнами электромагнитными [1]. Для достижения этой
цели Максвеллу необходимо было получить волновое уравнение. Достижению цели способствовало вполне естественное предположение Максвелла, что токи смещения в вакууме аналогично токам смещения в диэлектриках, должны создавать магнитное поле. Связь магнитного поля с токами смещения описывается уравнением Максвелла
1



rotB  

E
t

(2).

Далее, Максвелл, предположил, что механизм силового действия со стороны магнитного поля на заряженные частицы, вовсе не магнитный, как у
Фарадея, а электрический. Такая замена позволила получить уравнение (1).
Совместное решение уравнений (1) и (2) непременно приводит к волновому уравнению.
Уравнение (1) в честь первооткрывателя явлений ЭМИ называют законом ЭМИ Фарадея. Закон ЭМИ представляют также «правилом потока»
Максвелла U   / t . Поскольку «правило потока» является следствием
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закона, описываемого (1), и, как известно [2], в отдельных случаях «правило» не выполняется, то это говорит, что закон (1) некорректен.
Попытаемся выяснить суть некорректности. Для этого вначале обратим внимание, что физическую сущность закона ЭМИ современники определяют двумя разными и независимыми физическими явлениями, (отмечая при этом, что указанная ситуация является в физике беспрецедентной) [2]: там, где имеется изменяющееся во времени магнитное поле, силовое взаимодействие заряженных частиц с магнитным полем осуществляется через вихревое электрическое поле, описываемое уравнением Максвелла (1), где имеется движение контура — действует магнитная составляющая силы Лоренца F  qv  B .
Автор придерживается позиции Фарадея и считает, что явления ЭМИ
обусловлены исключительно магнитным взаимодействием, т.е. магнитной
составляющей силы Лоренца. Что бы убедиться в этом обратимся к опытам Фарадея, касающимся явлений ЭМИ [3]. Поскольку мы анализируем
уравнение (1), то рассмотрим опыт Фарадея, в котором контур (катушка), в
которой возбуждалась электродвижущая сила (ЭДС), сохранялась в лабораторной системе отсчета неподвижной, а магнит двигался с постоянной
скоростью. Ясно, в точках расположения тела контура, если верить уравнению (1), должно возбуждаться вихревое электрическое поле. Это поле
нынче и считается причиной появления тока (возбуждения ЭДС) в контуре. Действует ли в это время на заряды контура магнитная составляющая
силы Лоренца? Для ответа свяжем ИСО с магнитом. (принцип равноправия
ИСО позволяет так поступать). В этом случае силовое действие на заряды (
в его полном объеме ) будет осуществляться исключительно магнитной
силой Лоренца. Если же выбреем ИСО, имеющую половину скорости магнита, то в этом случае половина силового действия на заряды контура будет осуществляться за счет вихревого электрического поля, а вторая половина за счет силы Лоренца. Учитывая, что природа «не знает» о нашем выборе, и потому не может «включать» в действие, всегда соответствующий
нашему выбору, механизм взаимодействия магнитного поля с зарядами
контура. Отсюда вытекает, что «механизм» может быть только один, даже
для случаев, когда магнитное поле возбуждается переменным током, как
это имеет место в трансформаторах. Для выяснения, какой из «механизмов» всего лишь коррелирует с наведенной в контуре электродвижущей
силой, Фарадей выполнил другой опыт. Во втором опыте магнит оставался неподвижным, а двигался контур с постоянной скоростью той же величины, что и в первом опыте. Этим опытом Фарадей полностью исключил
действие вихревого электрического поля, так как, всюду, в пространстве
вокруг магнита, индукция магнитного поля оставалась неизменной во времени. Эти два опыта Фарадея показали, что независимо от того, имеется
или же отсутствует вихревое электрическое поле, наводимая в катушке
ЭДС имеет в количественном отношении один и тот же вид. Следовательно, коррелирует с наводимой ЭДС именно вихревое электрическое поле.
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До обговорення
Это значит: вихревое электрическое поле не обладает силовыми «способностями», потому является нереальным, воображаемым, а уравнение (1) некорректно.
В работе [4] экспериментально показано, что токи смещения воздушного конденсатора магнитных полей не создают. Поскольку диэлектрические проницаемости воздуха и вакуума практически одинаковы по величине, то из этого следует, что токи смещения не только в воздухе, но и в
вакууме магнитных полей не создают. Должны отметить, что токи смещения в вакууме могут возбуждаться в обязательном порядке лишь вихревым электрическим полем, поскольку в вакууме изначально предполагается, что divE  0 . В итоге имеем: в уравнениях (1) и (2) фигурирует вихревое
электрическое поле. Ранее мы показали, что оно является воображаемым.
Учитывая это и результаты эксперимента [4] делаем вывод: уравнение (2)
некорректно.
Вывод
Современная теория электромагнитных волн базируется на недостаточно обоснованных физических гипотезах.
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Аннотация
На основании анализа законов электромагнитной индукции показано, что современная теория электромагнитных волн базируется на недостаточно обоснованных гипотезах.
Ключевые слова: законы электромагнитной индукции, вихревое электрическое
поле, токи смещения в вакууме, уравнения Максвелла.
Анотація
На підставі аналізу законів електромагнітної індукції показано, що сучасна теорія
електромагнітних хвиль базується на недостатньо обґрунтованих гіпотезах.
Ключові слова: закони електромагнітної індукції, вихрове електричне поле, струми зсуву у вакуумі, рівняння Максвелла.
Abstract
On the base of analysis of the laws of electromagnetic induction was shown that modern
electrodynamics and radio are based on not enough justified hypotheses.
Keywords: laws of electromagnetic induction, vortex electric field, displacement currents in vacuum, Maxwell's equations.

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

255

Алфавітний покажчик авторів
Абрамович А. О.
Авдеенко Г. Л.
Адамович О. Ю.
Албул А. С.
Алфѐров Н. Е
Андреєв М. В.
Артеменко М. Е.
Атаманова І. В.
Баховський П. Ф.
Бачик Д. Р.
Берегулько Н. О.,
Березянський Б. М.
Бєлов А. С.
Бєлов В. С.
Бичковський В. О.
Богомолов М. Ф.
Бондарюк Д. В.
Борисовський О. О.
Бородкина А. Н.
Бортник Г. Г.
Бухаров С. В.
Васильєв В. І.
Васильєв Є. В.
Васянович В. В.
Вистизенко Е. В.
Во Зуй Фук
Воловик А. А.
Волочій Б. Ю.
Вольпян О. Д.
Воскобойник В. А.
Вунтесмері В. С.
Гіндікін А. І.
Гліненко Л. К.
Гнатюк М. А.
Головін В. А.
Гончаров А. В.
Горб М. С.
Грицюк Ю. І.
Гришко І. А.
Гузь М. Д.

256

144
147
147
150
48
33
21
57
152
24
227
107
84
84, 174
155
216
87
141
192
27
90
51
51
244
59
112, 230
93
158, 189
250
54
129
96
57
123
161
33
126
227
64
102, 169

Гусєва О. В.
126
Дем‘яненко П. О.
73, 207
Демська К. Д.
195
Дрючин О. О.
166
Дубенюк А. І.
115
Душко А. А.
45
Дюжаєв Л. П.
30
Євсюк М. М.
152
Жук С. Я.
42
Забарило М. Ю.
164
Зинченко М. В.
110, 233
Зиньковский Ю. Ф. 120, 230
Івченко О. В.
36
Каньшин І. О.
216
Карлов В. А.
99
Кирпатенко І. М.
67
Кичак В. М.
183
Коваленко А. В.
166
Коваль В. Ю.
30
Кононов С. П.
102, 104
Коцержинський Б. О. 39
Кошелєва О. Б.
96
Кравченко Е. К.,
233
Красота Р. О.
169
Кузьмичѐв А. І.,
250
Кухарська Н. П.,
236
Кущ С. М.
238
Лавриненко О. Ю. 147
Лагун А. Е.
236
Левандовський В. Г. 78, 115
Ліщинська Л. Б.
87
Лозинський П. І.
219
Луговской А. Ф.
210
Мазуркевич Г. М. 135
Максимчук Т. М.
129
Мандзій Б. А.
24
Маньковський С. В. 24
Мащак А. В.
189
Медведський М. М. 115
Ментинський М. В. 104

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

Михайленко С. В.
Михалевський Д. В.
Мовчанюк А. В.
Морозов В. М.
Мосійчук В. С.
Наконечний В. С.
Науменко В. В.
Неуймин А. С.
Николов Н. А.
Нікітчук А. В.
Новосад А. А.
Номировська В. В.
Овсяников Вл. В.
Озарків Д. М.
Озірковський Л. Д.
Омеляненко М. Ю.
Онищенко В. А.
Онопа С. В.
Палагин В. В.
Палагина Е. А.
Перегудов С. М.
Петренко О. В.
Пискунов В. И.
Піддубний В. В.
Піддубний В. О.
Пільтяй С. І.
Поплавко Ю. М.
Прогонов Д. О.,
Прокопенко Ю. В.
Реутська Ю. Ю.
Розвадовський О. О.
Романюк Б. П.
Савенко Я. В.
Савин К. Г.
Сергієнко П. Ю.
Сидорук Ю. К.

198, 213
169
59, 210
123
180
247
171
42
204
62
64, 67
174
90
161
189
141
158
107
18, 36
18
164, 201, 222
180
253
224
224, 241
117
132, 138
238
132, 138
155, 178
201
70
195
138
132
120

Слипченко Н. И.
Смолянінов В. Г.
Соляр А. Г.
Стальченко О. В.
Сухопара О. М.
Сьянов А. М.
Татарчук О. А.,
Тимощук В. Ф.
Ткач Л. А.
Товкач І. О.,
Толюпа С. В.,
Топор Д. С.
Тоцкий А. В.
Тромсюк В. Д.
Турєєва О. В.
Турко С. І.
Туровський А. О.
Уваров Б. М.
Уманець В. М.
Фаст К. В.
Федоренко И. В.
Федоров Е. Е.
Фесич В. П.
Филипенко О. І.
Філинюк М. А.
Чала О. О.
Шаповалов Ю. І.
Швец В. А.,
Шкілюк О. П.
Шпилька А. А.
Шпилька Ю. Н.
Шпілін О. О.
Ющенко О. І.
Якорнов Е. А.
Яненко О. П.

192
81
204
27
81
123
207
73
110
241
247
180
171
183
141
186
120
62, 70
33
57
210
15
59
75
87
75
24
244
189
45
45
222
213
147
112, 198, 213

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

257

Видано на замовлення Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».
Підп. до друку ______. Формат 60х841/16. Папір офс. Гарнітура Times.
Спосіб друку — ризографія. Ум.друк.арк. _______. Обл.–вид. арк.___. Наклад __ пр.
Зам. № _______.
__________________________________________________________________________
НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка"
Свідотство ДК № 1665 від 28.07.2004 р.
03056, Київ, вул. Політехнічна, 14, корпус 15
тел. (44) 406-81-78

258

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

