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УДК 621 

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

теми». Київ, 11 – 15 березня 2013 р.: матеріали конференції — Київ, 2013. — 234 с. 

До збірнику матеріалів конференції включено тези представлених доповідей, в яких наве-

дені результати досліджень в радіотехнічній та суміжних галузях, за тематикою напрямків ро-

боти секцій: Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці. Проек-

тування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка. Теорія та 

практика радіовимірювань. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка. Те-

лекомунікація, радіолокація, навігація. Радіоелектроніка біомедичних технологій. Мікроелект-

ронна техніка. Функціональна та наноелектроніка. Захист інформації. 

Збірник призначений для науковців та спеціалістів, працюючих в галузі теоретичних дос-

ліджень 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 

Тимофєєва Ю. Ф. — голова організаційного комітету; 

Адаменко В. О. — заступник голови; 

Реутська Ю. Ю. — відп. секретар. 

Члени організаційного комітету:  

Головня В. М., Кожухар П. В. Мосійчук В. С., Назарько А. І., Неуймін О. С., Новосад А. А., 

Овсяник Ю. А., Шумаков Д. С. 

Розроблення та супроводження сайту конференції: Тимофєєва 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 № 02/2013 від 25.02.2013 р.) 

mailto:rtpsas@kpi.ua
http://www.conf.rtf.kpi.ua/
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Международная научно-техническая конференция «Радиотехнические поля, сигналы, 

аппараты и системы». Киев, 11 – 15 марта 2013 г.: материалы конференции — Киев: 2013. —

 234 с. 

В сборник материалов конференции включены тезисы представленных докладов, в кото-

рых 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 биомеди-

цинских 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, телеком-

муникационных, радиоэлектронных, радиофизических факультетов высших учебных заведе-

ний. 

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 Збинек проф., Брно, Чешская республика 

Совлуков А. С. д.т.н., проф., Ин-т проблем управления им. В. А. Трапезникова Россий-

ской 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 

Тимофеева Ю. Ф. — председатель организационного комитета; 

Адаменко В. А. — заместитель председателя; 

Реутская Ю. Ю. — отв. секретарь. 

Члени организационного комитета:  

Головня В. М., Кожухар П. В., Мосийчук В. С., Назарько А. И., Неуймин А. С., Новосад А. А., 

Овсяник Ю. А., Шумаков Д. С. 

Разработка и сопровождение сайта конференции: Тимофеева Ю.Ф. 

Адрес оргкомитета: Национальный технический университет Украины «Киевский политех-

нический 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 радиотехни-

ческого факультета НТУУ «КПИ» (протокол № 02/2013 от 25.02.2013 г.)  

mailto:conference@rtf.kpi.ua
http://www.conf.rtf.kpi.ua/
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International scientific and technical conference «Radioengineering fields, signals, apparatus 

and system». Kyiv, March, 11 – 15, 2013: conference proceedings — Kyiv: 2013. — 234 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. Compu-

ting 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 aeri-

al equipment. Telecommunication, radio-location, navigation. Radio electronics of biomedical tech-

nologies. 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 the-

oretical 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: 

Tymofieieva Yu. F. — Chairman of the Organizing Committee; 

Adamenko V. O. — Deputy Chairman; 

Reutska Yu. Yu. — Executive Secretary.  

Organize Committee Members: 

Golovnya V. M., Kozhuhar P. V., Mosiychuk V. S., Nazarko A. I., Neuimin O. S., Novosad A. A., 

Ovsianyk Yu. A., Shumakov D. S. 

Produce and technical support of the conference site: Y. Tymofieieva 

Organize Committee address: 2100, radioengineering department. National Technical Universi-

ty 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» Radoengi-

neering Department  Scientific Council (Record № 2/2013 of 25.02.2013). 
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З М І С Т  

СЕКЦІЯ 1. РАДІОТЕХНІЧНІ КОЛА ТА СИГНАЛИ.  

ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ В РАДІОЕЛЕКТРОНІЦІ  

Євграфов Д. В., Баланчук І. А. Синтез цифрового фільтру адаптивного шумово-

го генератору мережі живлення комп’ютерів 17 

Соколов Д. Ю., Дюжаєв Л. П. Дворівневий аналіз мовної команди 19 

Єрохін В. Ф., Пелешок Є. В. Процедура когерентно-некогерентної демодуляції 

взаємнозаважаючих цифрових сигналів з двійковою частотною модуляцією 21 

Федоров Е. Е. Метод дискретизации аналогового сигнала на основе понижающих 

размерность нерасширяющих компактных равномерно непрерывных отображений 23 

Мартинюк В. В., Федула М. В. Виявлення слабких періодичних сигналів із за-

стосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку 25 

Неуймин А. С., Жук С. Я. Обнаружение цели в импульсно-доплеровской РЛС на 

основе многообзорного накоплении сигналов 27 

Нікітенко В. Г., Дюжаєв Л. П. Застосування паралельних обчислень на цен-

тральному процесорі та графічному адаптері ЕОМ для прискорення розрахунку 

параметрів електричних ланцюгів 29 

Рибін О. І., Іванюк Н. О. Формування оберненої матриці деградації образу в об-

ласті трансформант Адамара 31 

Шаповалов Ю. І., Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. Оптимізація лінійних параметрич-

них кіл за умови контролю їх стійкості 33 

Воргуль А. В., Сулейман Ю. Х. Формирование импульсов и согласованная филь-

трация сигнала в цифровой системе передачи информации 35 

Сушко І. О., Рибін О. І. Алгоритм візуалізації неоднорідностей в імпедансній 

томографії 37 

Вишневый С. В., Жук С. Я., Павлюченкова А. Н. Некаузальная двухэтапная 

фильтрация изображений при наличии наблюдений с аномальными ошибками 39 

СЕКЦІЯ 2. ПРОЕКТУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ  

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ. УЛЬТРАЗВУКОВА ТЕХНІКА  

Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Панський Т. І., Муляк О. В. Методика ви-

значення показників надійності відмовостійких програмно-апаратних радіоелек-

тронних систем 41 

Мандзій Б. А., Волочій Б. Ю., Озірковський Л. Д., Гнатів С. І., Кулик І. В. Ма-

тематична модель для оцінки економічної ефективності технічного обслуговуван-

ня та ремонту систем регіональних радіоелектронних комплексів 43 

Коцержинський Б. О. Способи підвищення частоти вихідних коливань інтегро-

ваних синтезаторів прямого цифрового синтезу  45 

Волочій Б. Ю., Кузнєцов Д. С. Порівняння стратегій профілактичного та аварій-

ного відновлення джерела безперебійного електроживлення апаратури довготри-

валого і безперервного використання 47 
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Коваль В. Ю., Дюжаєв Л. П. Проектування системи домашньої автоматики «Ро-

зумний дім» 49 

Смолянінов В. Г., Капелюшний В. Д., Сухопара О. М. Застосування технології 

віртуальних приладів для моніторингу і управління радіоелектронними засобами 51 

Тарадаха П. В., Недоступ Л. А., Надобко О. В. Модифікований метод оптиміза-

ції процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовлення 53 

Левандовський В. Г. Оптимізація передавальних характеристик різко несиметри-

чних хвилеводів 55 

Левандовський В. Г. Оптимізація характеристик хвилеводів круглого поперечно-

го перерізу для заданого розподілу потужності 57 

Баховський П. Ф., Євсюк М. М. Ймовірний підхід до захисту базових станцій 

мобільного зв’язку від впливів коротких замикань, що виникають на високовольт-

них ЛЕП 59 

Гліненко Л. К., Фаст В. М. Моделювання задач на графах при проектуванні РЕА 61 

Мандзій Б. А., Озірковський  Л. Д., Мельник В. М., Тиндик О. І. Оцінка показ-

ників надійності базової станції коміркового зв’язку при врахуванні її простою під 

час ремонту 63 

Нікітчук А. В., Уваров Б. М. Автоматизація розрахунку показників надійності 

радіоелектронних засобів 65 
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Секція 1. Радіотехнічні кола та сигнали.  

Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ФІЛЬТРУ АДАПТИВНОГО ШУМОВОГО 

ГЕНЕРАТОРУ МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ КОМП’ЮТЕРІВ 

Євграфов Д. В., доцент, к.т.н.; Баланчук І. А., студент 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Мережеві генератори шуму призначені для придушення пристроїв пе-

рехоплення інформації через побічні електромагнітні випромінювання 

(ПЕМВ) комп’ютера у мережу живлення 220 В. Такі генератори зазвичай 

виробляють шумові сигнали з гаусівською щільністю імовірності розподі-

лення миттєвих значень у діапазоні від 300 Гц до 7 МГц. Найбільш частіше 

для зняття інформації використовується діапазон частот від 50 до 500 кГц.  

Існуючі вітчизняні генератори шуму («Волна-4» , «Волна-4Р») гене-

рують рівномірний спектр шумового сигналу, який не завжди ефективно 

придушує інформативні гармоніки витоку інформації з комп’ютеру, оскі-

льки джерела подібного витоку: блоки живлення та інвертори живлення – 

продукують сигнали з періодичним спектром у широкій смузі. Подібний 

характер спектральних складових ПЕМВ обумовлений імпульсними стру-

мами  в ланцюгах комп’ютера , які, до того ж, мають високу шпаруватість. 

Залежно від режиму, в якому працює комп’ютер тактова частота n -ї 

сигнальної складової: 1 /n кпf T  змінюється від 50 Гц до десятків кілогерц, 

а кількість сигнальних складових коливається від декількох до десятків. В 

роботі [1] знайдено вираз для спектра групи сигналів ПЕМВ різної трива-

лості і  і періодами кТ залежно від часу аналізу аТ :  
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де U — деяка приведена напруга сигналів, m  — кількість сигналів в групі, 

int[ ]x  — ціла частина від x , зіt  — час затримки і -го імпульсу в групі.  

Для досягнення максимального придушення сигналу ПЕМВ (1) необ-

хідно, щоб амплітудно-частотна характеристика (АЧХ) фільтру, що синте-

зується, співпадала з амплітудно-частотним спектром (1): 
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де коефіцієнт передачі фільтру, що синтезується, знаходиться за методи-

кою, яка описана у літературі [1] та [2].  

Кінцева передаточна функція цифрового фільтру (ЦФ), який забезпе-

чує вибірковість генератору до окремих спектральних складових,  має на-

ступний вигляд: 
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На рис. 1 пунктирною лінією показаний вигляд окремого гребінця 

ПЕМВ, розрахованого відповідно до (1) для / 20а кТ Т   і / 50а кТ Т  , а су-

цільною лінією — відповідні АЧХ цифрових фільтрів, розраховані для пе-

редаточної функції (3). Як бачимо, отримана апроксимація дозволяє доста-

тньо коректно наблизитись до (2), використанням ЦФ другого порядку. 
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Рис. 1. Нормовані спектри гребінців ПЕМВ і відповідні АЧХ ЦФ:  

а) Та/Тк=20; б) Та/Тк=50 
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ДВОРІВНЕВИЙ АНАЛІЗ МОВНОЇ КОМАНДИ 

Соколов Д. Ю. , студент; Дюжаєв Л. П.
 
, к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Одним з перспективних способів організації людино-машинної взає-

модії є передача комп’ютерній системі інструкцій користувача у форматі 

мовних команд. 

В якості методу розпізнавання більшість сучасних систем використо-

вують алгоритми розпізнавання ключового слова [1, 2], побудовані на ос-

нові прихованих марківських моделей [3, 4]. Типовий метод розпізнавання 

голосової команди полягає в застосуванні алгоритму розпізнавання ключо-

вого слова до всього мовного сигналу для кожної можливої команди зі 

словника команд. Такий підхід має два істотні недоліки: велика обчислю-

вальна складність; команди можуть включати слова, які погано розпізна-

ються за допомогою алгоритму розпізнавання ключового слова. 

Для вирішення проблем, описаних вище, запропоновано наступний 

підхід: додавання в команду заздалегідь визначеного ключового слова та 

застосування алгоритму розпізнавання ключового слова тільки для цього 

слова, а для решти команди використання стандартного алгоритму розпі-

знавання злитого мовлення. 

Недоліком запропонованого підходу розпізнавання команди є некоре-

ктні спрацьовування системи, якщо після ключового слова йдуть команди 

або фрази не зі словника команд. Це вносить наступне обмеження на вико-

ристання системи: користувач повинен знати набір підтримуваних систе-

мою команд і використовувати лише їх. 

Архітектурною відмітною особливістю підходу є об'єднання двох різ-

них алгоритмів розпізнавання мови в єдиний блок.  

Одним з популярних алгоритмів розпізнавання ключового слова є ме-

тод ковзного вікна. Аналіз методу показує, що метод містить істотний не-

долік - велику обчислювальну складність, що створює незручності і зава-

жає застосуванню системи на практиці. 

Для усунення даного недоліку пропонується алгоритм визначення 

ключового слова, який використовує ті ж моделі, що і алгоритм розпізна-

вання команди, але не враховує ймовірності переходу. В кожний дискрет-

ний момент ( t ) цього алгоритму відбувається наступне: 

1. Стартує новий шлях з поточної позиції сигналу ( ty ) в початковий стан 

ключового слова (в початковий стан прихованої марківської моделі 

першої фонеми ключового слова, 1s ). 
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2. Кожен існуючий шлях дублюється: один залишається в поточному ста-

ні (перехід i is s ), а другий переходить в наступний стан ключового 

слова ( 1i is s  ). 

3. Відбувається скорочення шляхів на основі функції правдоподібності. 

Як показник відповідності розроблений метод використовує не тільки 

самі ймовірності спостереження ( )j tb y , але і відношення ймовірності най-

більш відповідного стану з усього набору моделей і поточного стану клю-

чового слова ( ) / ( )j t best tb y b y . Функція ж правдоподібності заснована на 

показниках гіршої моделі в ключовому слові, а не на загальних показниках 

всього слова. 

Експериментальні дані (табл.1.), показали, що такий підхід зменшує 

помилку, пов'язану з неправильним спрацьовуванням на слові, близькому 

за звучанням, а також підтверджують ефективність такого підходу. 

Відмінною ри-

сою запропоновано-

го дворівневого ме-

тоду розпізнавання 

голосової команди є 

поділ мовної ко-

манди на дві части-

ни: ключового сло-

ва і безпосередньо 

команди. Експериментальні дані підтверджують ефективність такого під-

ходу: спрацьовування на ключовому слові - 96%, не на ключовому слові - 

1%. Запропонований алгоритм розпізнавання ключового слова і проведене 

експериментальне порівняння цього алгоритму з методом ковзного вікна 

показують перевагу запропонованого методу як в плані швидкості, так і в 

плані якості. 
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Таблиця 1 

Методи 

Критерії 

Метод ковзного 

вікна 

Запропонований 

метод 

Час роботи алгорит-

му, для вхідної діля-

нки тривалістю 7с 
20 с 1 с 

Відсоток спрацьову-

вань алгоритму на 

ключових/не ключо-

вих словах 

86,1% / 5% 96% / 1% 
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ПРОЦЕДУРА КОГЕРЕНТНО-НЕКОГЕРЕНТНОЇ ДЕМОДУЛЯЦІЇ 

ВЗАЄМНОЗАВАЖАЮЧИХ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ З ДВІЙКОВОЮ 

ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ 

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

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В реальних умовах прийом радіосигналів здійснюється, як правило, в 

апріорно невизначеній сигнально-завадовій обстановці, яка обумовлена 

обмеженістю радіочастотного ресурсу та зростанням кількості та потужно-

сті випромінювань різноманітного походження. В загальному випадку на 

вхід радіоприймального пристрою, крім корисних сигналів, потрапляють 

завади, які разом з внутрішніми шумами приймача можуть суттєво вплива-

ти на якість прийняття сигналу. Тому проблема демодуляції сигналів в 

умовах впливу завад була і залишається актуальною, а на її вирішення 

спрямована велика кількість робіт. 

Окремим важливим класом задач завадозахищеного прийому є такі, 

що пов’язані з прийомом корисного сигналу в умовах впливу потужних 

синхронних та подібних сигналу за структурою завад. 

У зв’язку з цим для підвищення завадозахищеності прийому корисно-

го сигналу, що спостерігається на фоні подібної потужної завади, пропону-

ється використовувати в демодуляторах приймальних пристроїв компенса-

ційні процедури із застосуванням когерентної (квазікогерентної) обробки 

завади та некогерентної обробки корисного сигналу. 

Для синтезу процедури некогерентної демодуляції корисного ЧМ-2 

сигналу, що спостерігається в адитивній суміші з потужною подібною  

ЧМ-2 завадою, в каналі з повільно змінними параметрами використаємо 

методику, приведену в [1]. З метою досягнення прозорості викладення роз-

глянемо найпростіший приклад. Вважатимемо, що частотні позиції і такто-

ві точки корисного сигналу та завади співпадають, а модуляція завади на 

кожній із двох частотних позицій здійснюється без розриву фази. Остання 

умова дає можливість використовувати квазікогерентну обробку завади. 

Корисний сигнал будемо обробляти некогерентно (квадратурно). 

Модель спостереження на тривалості тактового інтервалу на відміну 

від [1] представимо наступним чином: 

         1 1 1с 2с 2 2 1з 2з 1 1 1 1з,  φ ,  φ ,  ,   φ ,  φ ,  cos ω φsy t s r t s r t n t r A t     


 

       1 1 1з 1 2 2 2з 2 2 2зsin ω φ 1 cos ω φ sin ω φk s kA t r A t A t          
  

 

       2 21 1 1з 2 22 2 2зcos ω φ 1 cos ω φr A t r A t n t      , 
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де  1 1 1с 2с,φ ,φ ,s r t  — корисний ЧМ-2 сигнал;  2 2 1з 2з,φ ,φ ,s r t  — подібна до 

корисного сигналу потужна ЧМ-2 завада; k,sA ,21 — амплітуди синфазних та 

квадратурних складових корисного сигналу; ,2221A  — амплітуда завади на 

частотах 1  і 2  відповідно;  tn  — адитивний білий гаусівський шум. 

В свою чергу:  1 0 1с 1зcos φ φsA A  ;  1 0 1с 1зsin φ φkA A  ;  

 2 0 2с 2зcos φ φsA A  ;  2 0 2с 2зsin φ φkA A  , 

де 0A  — амплітуда корисного сигналу. 

Будемо також вважати стани дискретних параметрів 1r  і 2r  рівноімові-

рними та взаємонезалежними, а початкові фази 1,2,с,зφ
 рівномірно розподі-

леними на інтервалі  2 ,0 . 

В результаті синтезу процедури некогерентної демодуляції корисного   

ЧМ-2 сигналу, що спостерігається на фоні потужної подібної ЧМ-2 завади, 

було отримано наступне правило прийняття рішення  
 

     *
1 1 2 1 2 2 1 1 2rect rect recte er b b B B b b B B        .       (1) 

Тут  rect 0 1x   ;  rect 0 0x   ; 
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У разі відсутності завади правило прийняття рішення (1) вироджуєть-

ся в класичне правило некогерентного прийому ЧМ-2 сигналу. Потенційна 

(гранична) завадостійкість процедури некогерентної демодуляції корисно-

го ЧМ-2 сигналу, за умови суттєвого перевищення середньої потужності 

подібної ЧМ-2 завади над потужністю корисного сигналу і відсутності по-

хибок в оцінюванні її параметрів є такою ж, як і за її відсутності. Дана 

процедура може застосовуватися при реалізації програм повторного вико-

ристання частотного ресурсу та при розробці перспективних завадозахи-

щених засобів радіозв’язку.  
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МЕТОД ДИСКРЕТИЗАЦИИ АНАЛОГОВОГО СИГНАЛА НА  

ОСНОВЕ ПОНИЖАЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ НЕРАСШИРЯЮЩИХ 

КОМПАКТНЫХ РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ 

Федоров Е. Е., д.т.н., доцент 

Донецкая академия автомобильного транспорта, г. Донецк, Украина 

В настоящее время широкое распространение получают компьютер-

ные системы классификации объектов и диагностики их состояния. Важ-

ную роль для этих систем играет проблема построения эффективных мето-

дов, которые обеспечивают высокую вероятность, адекватность и скорость 

дискретизации аналогового сигнала. 

В работах, связанных с цифровой обработкой сигнала, теоретические 

положения функционального анализа не применяются к дискретизации 

аналоговых сигналов. Таким образом, возникает необходимость в разрабо-

тке методов, использующих подходы функционального анализа для дис-

кретизации аналогового сигнала. 

Целью работы является создание метода дискретизации аналогового 

сигнала на основе понижающих размерность нерасширяющих компактных 

равномерно непрерывных отображений, действующих в компактных мет-

рических пространствах. 

Для решения поставленной задачи в работе осуществляется: 

– построение множеств непрерывных ограниченных функций; 

– построение понижающих размерность непрерывных отображений, 

для множеств непрерывных ограниченных функций; 

– построение компактных польских пространств; 

– построение понижающих размерность нерасширяющих компактных 

и равномерно непрерывных отображений, действующих в компактных 

польских пространствах; 

– построение модели дискретизации. 

Модель дискретизации представлена в виде функционала 

 ),,( rfFf r  , 

где f  —  аналоговый сигнал,   — шаг дискретизации по времени в секун-

дах, r  — количество разрядов (бит) для одного значения сигнала. 

Функционал rf  представляет собой композицию функций 

 ))(( fghf rr   , 

где g  — отображение аналогового сигнала в сигнал, дискретизированный 

по времени, rh  — отображение сигнала, дискретизированный по времени, 

в сигнал, дискретизированный по времени и уровню. 

Для оценки эффективности созданной модели предложены следующие 

критерии: 



Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

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

 

1. Критерий скорости дискретизации, который для данного случая 

означает выбор таких r, , которые доставляют минимум времени дискре-

тизации по модели 

 
r

TJ
,

min


 . 

2. Критерий вероятности классификации, который для данного случая 

означает выбор таких r, , которые доставляют минимум полной вероят-

ности ошибки дискретизации (отношения количества неправильно дискре-

тизированных сигналов к их общему количеству) 
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где pf  — тестовые входы, pf
~

 — тестовые выходы, P  — количество те-

стовых реализаций, 
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кретная метрика, d  — расстояния Манхеттена. 

3. Критерий адекватности модели, который для данного случая озна-

чает выбор таких r, , которые доставляют минимум среднеквадратичной 

ошибки (разности выхода по модели и тестового выхода) 
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Выводы: 

1. Дискретизация аналоговых сигналов осуществляется посредством 

понижающих размерность нерасширяющих компактных равномерно не-

прерывных отображений, действующих в компактных польских простран-

ствах. 

2. В отличие от большинства работ по цифровой обработке сигнала, в 

статье используются подходы функционального анализа, ориентированные 

на дискретизацию аналогового сигнала. 

3. Дискретизация аналогового сигнала по времени осуществляется на 

основе  -сети. 

4. Дискретизация аналогового сигнала по уровню осуществляется на 

основе множества конечных линейных комбинаций функций-индикаторов. 

5. Разработанный метод и модель дискретизации могут использовать-

ся в различных аналого-цифровых преобразователях компьютерных си-

стем. 
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ВИЯВЛЕННЯ СЛАБКИХ ПЕРІОДИЧНИХ СИГНАЛІВ ІЗ  

ЗАСТОСУВАННЯМ МОДИФІКОВАНОЇ СИСТЕМИ ДУФФІНГА-

ХОЛМСА ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ 

Мартинюк В. В., к.т.н., доцент; Федула М. В., аспірант 
Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна 

Виявлення періодичних сигналів в умовах відношення сигнал/шум 

менше одиниці є одним із головних питань сучасної радіотехніки. У 1990-х 

роках були розроблені принципово нові методи виявлення слабких сигна-

лів на основі застосування систем із хаотичною динамікою. На даний час 

на основі таких методів розроблені системи, які дозволяють виявити пері-

одичний сигнал в умовах співвідношення сигнал/шум значно меншого від 

одиниці [1]. 

В той же час, останніми роками ведуться розробки нової елементної 

бази радіоелектронних засобів на основі пристроїв, які реалізують операції 

інтегрування дробового порядку. Активно проводяться дослідження мож-

ливості підвищення ефективності пристроїв обробки слабких сигналів із 

застосуванням елементів дробового порядку. Проте, як правило, розгляда-

ються лише можливості їх використання як малошумлячих елементів та 

елементів із постійним фазовим зсувом [2]. 

У даній роботі пропонується спосіб виявлення слабких періодичних 

сигналів із застосуванням модифікованої хаотичної системи Дуффінга-

Холмса дробового порядку, яка описується диференційним рівнянням: 
3 5

1 2( ) ( ) ( ) ( ) sin( )p qD x t kD x t c x t c x t t      . 

Приймемо q  , 1p   , 0 2  , 2 [1 ( )]c as t  . Тоді отримаємо 

рівняння (1): 
1 3 5( ) ( ) ( ) [1 ( )] ( ) sin( )D x t kD x t x t as t x t t        . (1) 

Для імітаційного моделювання процесу виявлення періодичних сигна-

лів модифікованою системою Дуффінга–Холмса дробового порядку (1) 

використано пакет програм MATLAB/Simulink. 

В процесі моделювання у якості інтегратора дробового порядку вико-

ристовується бібліотека «Fractional Variable Order Derivative Simulink 

Toolkit”, яка є офіційним доповненням до стандартних бібліотек Simulink. 

Дробова похідна розраховується за формулою Грюнвальда-Лєтнікова: 

0
0 0

1
( ) lim ( 1) ( )

n
r

t
h r

D f t f t rh
rh



 

 
   

 
 , 

де /n t h  — номер відліку похідної; додатні порядки 0   блоку відпо-

відають операціям диференціювання, а від’ємні 0   — інтегрування.  

При дробовому порядку 1,001   виявлення періодичного сигналу 

спостерігається в умовах / 105сигнал шум   дБ (рис.1). 
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За результатами моделювання запропонованої системи виявлення сла-

бких періодичних сигналів можна зробити висновки: 

1. Значення дробового порядку   запропонованої системи Дуффінга-

Холмса суттєво впливає на форму та режим її коливань: 

2. При 1,001   отримано мінімальний поріг виявлення періодичного 

сигналу – в умовах співвідношення сигнал/шум  -105 дБ по потужності, що 

дає виграш на 13% у децибелах порівняно із системою, описаною в публі-

кації [1]. 

3. В процесі подальшої роботи необхідно побудувати неперервні мо-

делі інтеграторів та диференціаторів дробового порядку в середовищі 

Simulink або іншої системи імітаційного моделювання, щоб мінімізувати 

вплив ефектів дискретизації моделі. 

Отже, модифікована система Дуффінга-Холмса дробового порядку 

може демонструвати значно вищу чутливість до слабких періодичних сиг-

налів в умовах дії сильного шуму, ніж аналогічна система цілого порядку. 

Отриманий результат свідчить про необхідність подальшого дослідження, 

розробки та вдосконалення хаотичних систем виявлення слабких сигналів 

із застосуванням елементів дробового порядку.  
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а) б) 

Рис.1. Результати моделювання при 1,001  , / 105сигнал шум   дБ: 

а) фазовий портрет; б) вихідний сигнал ( )x t  
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ОБНАРУЖЕНИЕ ЦЕЛИ В ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКОЙ РЛС 

НА ОСНОВЕ МНОГООБЗОРНОГО НАКОПЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 

Неуймин А. С., аспирант; Жук С. Я., д.т.н., профессор  
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Накопление сигналов широко используется при решении задач опти-

мального приема в различных радиоэлектронных системах [1]. Для обна-

ружения движущихся объектов на последовательности изображений алго-

ритмы накопления и сопровождения используются совместно и получили 

название «сопровождение до обнаружения» [2]. В работе [3] данный под-

ход предложено использовать для обнаружения траектории цели в обзор-

ных РЛС путем многообзорного некогерентного накопления сигналов. 

Представляет интерес разработка алгоритмов многообзорного накопления 

сигналов ИД РЛС, которые находят широкое распространение на практике. 

Рассматривается задача многообзорного накопления по двум коорди-

натам дальности r  и радиальной скорости r , которая сводится к задаче 

обнаружения траектории цели.  Отраженный от цели сигнал представляет 

собой когерентную пачку радиоимпульсов со случайной начальной фазой 

и известной амплитудой, искаженную белым шумом [1]. Полагается, что 

задача устранения неоднозначности измерений по дальности и по скорости 

решена. На k -ом обзоре в результате доплеровской фильтрации сигнала в 

каждом элементе разрешения по дальности и радиальной скорости опреде-

ляется нормированная достаточная статистика kZ .  

Получен двухпороговый алгоритм обнаружения траектории. В каждом 

обзоре на первом этапе выполняется первичное обнаружение сигналов. 

При этом выбор порога вхH  проводится  в соответствии с требуемой веро-

ятностью ложной тревоги 1

вхF  на основе известного закона распределения 

величины kZ . На втором этапе для определения требуемой статистики 

решается задача сопровождения цели и осуществляется межобзорное 

накопления по формуле 2

1

K

k
k

Z Z


  . 

При попадании в строб нескольких отметок, для дальнейшего сопро-

вождения выбирается отметка с максимальным значением статистики kZ , 

а при их отсутствии — траектория снимается с сопровождения. Накоплен-

ные за K  обзоров значения Z  сравниваются с порогом выхH .  

Вероятности правильного D  и ложного F  обнаружения траектории 

описываются выражениями 
1 1

1( ) ( ) ( )K K K усл
str sopr вых

вхD D P P D 
  ,       

1
1 ( )вх K усл

str выхF F F F
  , 
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где 1
вхD  — вероятность превышения статистики отметки цели (ОЦ) kZ  по-

рога вхH  в обзоре; strP — вероятность попадания ОЦ в строб; soprP  — веро-

ятность того, что в стробе на сопровождение будет взята отметка от цели; 
усл
выхD  — условная вероятность превышения порога выхH  накопленной ста-

тистикой Z , при условии, что статистики ОЦ kZ  превысили порог вхH  в 

каждом обзоре; 1
вхF  — вероятность превышения статистики ложной от-

метки (ЛО) kZ  порога вхH  на первом обзоре; strF  — вероятность появле-

ния хотя бы одной ЛО в стробе сопровождения; усл
выхF  — условная вероят-

ность превышения порога выхH  накопленной статистикой Z  при условии, 

что для сопровождения используются ЛО с максимальной статистикой kZ . 

Анализ алгоритма выполнен путем статистического моделирования на 

ЭВМ. Темп поступления данных 1T  с., количество элементов разрешения 

20 20 400r rL L    , 1

1 10вхF  . Для описания движения цели использо-

валась модель второго порядка.  

В табл. 1 приведены полученные с 

помощью метода Монте-Карло 

экспD  — вероятность обнаружения 

истинной траектории, експF  — веро-

ятность ложной тревоги, Q  — выиг-

рыш в отношении сигнал/шум, 

срываP  — вероятность срыва сопровож-

дения цели, .обн ЛТрN  — среднее число 

обнаруживаемых ложных траекторий для разного количества обзоров K . 

С увеличением числа обзоров производится значительное уменьшение 

вероятности ложной тревоги експF , что позволяет получить выигрыш в 

отношении сигнал/шум по сравнению с обнаружением в одном обзоре. 
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  Таблица 1 
K  1 2 3 

экспD  0.888 0.899 0.901 

експF  1.4·10
-3

 5·10
-5

 2.6·10
-6

 

Q , дБ 0 1.71 2.83 

срываP  - 0.0056 0.012 

.обн ЛТрN  0.55 0.02 0.001 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ ОБЧИСЛЕНЬ НА  

ЦЕНТРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСОРІ ТА ГРАФІЧНОМУ АДАПТЕРІ 

ЕОМ ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРІВ  

ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ 

Нікітенко В. Г., Дюжаєв Л. П., к. т. н., доцент 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

Сучасна програма може паралельно виконувати кілька дій, наприклад, 

обробляти команди користувача, виконувати обчислення та відображати 

графічні дані. При наявності в складі комп’ютера багатоядерного процесо-

ра, є можливість виконувати різні потоки насправді одночасно. Існують 

зручні засоби для цієї оптимізації, одним з них є OpenMP [1, 2], який до-

зволяє за допомогою простих інструкцій в повній мірі задіяти ресурси ба-

гатоядерного процесора.  

Ще більш перспективним для паралельних обчислень є використання 

ресурсів відеоадаптера, а найбільшу свободу розробнику надає технологія 

nVidia Cuda, що дає змогу виконувати на відеоадаптерах фірми nVidia фак-

тично будь-який код, написаний мовою високого рівня [3].  

Спеціалістами підіймалося питання про оптимізацію роботи симуля-

тора електричних ланцюгів шляхом розгалуження його обчислювальних 

процесів на окремі потоки [4]. Вже були створені деякі експериментальні 

варіанти симулятора електричних ланцюгів, чия робота досить тісно 

пов’язана з паралельними обчисленнями [4, 5].  

Постає питання про можливість використання вищезгаданої технології 

CUDA для виконання окремих паралельних розрахунків на графічному 

адаптері [6, 7]. Деякі симулятори електричних ланцюгів (наприклад, 

SmartSpice) мають лише дуже обмежені можливості використання парале-

льних обчислень, а можливості CUDA досі залишалися використаними 

лише в окремих продуктах, таких як OmegaSIM [5]. 

На базі результатів існуючих досліджень, було розроблено та випро-

бувано експериментальну версію симулятора електричних ланцюгів з ви-

користанням технології CUDA та OpenMP. Розроблена стратегія впрова-

дження паралельних розрахунків включає: 

 Використання OpenMP для паралельного розбиття схеми на окремі 

частини для подальших розрахунків; 

 Подальше розподілення частин схеми на фрагменти, вже засобами 

графічного адаптера, та складання матричних рівнянь; 

 Розміщення найчастіше змінюваних даних в області розділеної 

пам’яті (shared memory) кожного ядра; 
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 Застосування пам’яті текстур для збереження даних про схему, оскі-

льки цей вид пам’яті автоматично заноситься в кеш; 

 Застосування асинхронних механізмів обміну даними між відео-

пам’яттю та оперативною пам’яттю. 

Застосовуючи запропоновану стратегію, було виконано розрахунки 

часу обчислень для різних схем з різною кількістю транзисторів, результа-

ти наведено в табл. 1. 

Як видно з таблиці, 

запропонована страте-

гія може суттєво скоро-

тити час розрахунку 

параметрів схем з вели-

ким числом елементів, і 

тому є доцільною для 

застосування в широкій 

практиці. 
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Таблиця 1 

Результати розрахунку часу обчислення 

Транзис-

торів на 

схемі 

Кількість 

обчис-

лень 

(млн.) 

Час розрахунку (се-

кунд) 

Приско-

рення 

(разів) Проце-

сор 

Процесор та 

відеоадаптер 

324 18,6 49,96 34,06 1,47 

500 16,2 27,45 20,26 1,35 

1000 52,2 111,5 48,19 2,31 

2000 213 486,6 164,96 2,95 

7682 192 458,9 182,9 2,51 

http://www.hpca.uji.es/ficheros/badia/tr_parco07.pdf
http://www.hpca.uji.es/ficheros/badia/tr_parco07.pdf
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ФОРМУВАННЯ ОБЕРНЕНОЇ МАТРИЦІ ДЕГРАДАЦІЇ ОБРАЗУ В 

ОБЛАСТІ ТРАНСФОРМАНТ АДАМАРА 

Рибін О. І., д.т.н. професор, Іванюк Н. О., асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Умовна деконволюція образу в натуральних координатах — це метод 

реставрації, що полягає в обчисленні оцінки образу на базі апріорної інфо-

рмації про імпульсну характеристику системи відображення при виконанні 

двох умов: «гладкості» результуючої оцінки та не перевищення енергії 

шуму в реставрованому образі енергії шуму в образі спотвореному [1]. 

Оцінка реставрованого образу, у випадку одновимірного образу, може бу-

ти отримана за виразом 

1
1ˆ   ,

T T T

f G G c c G L




 
       
 

 
 

(1) 

де f̂  — шукана оцінка розміру 1N  ; G  — матричний оператор дискретної 

згортки; c  — матричний дискретний оператор умови «гладкості» оцінки;

L  — стовпець відліків деградованого образу;   — коефіцієнт варіації Ла-

гранжа; T  — знак транспонування.  

Для здійснення формального переходу від (1) до виразу для оцінки 

спектру в області ортогональних перетворень, достатньо просто помножи-

ти певним чином матричні оператори виразу (1) на нормовані оператори 

обраного ортогонального перетворення HW та 
*T

HW  і отримати  
1

* *

1
* * *

.

1ˆ 

1ˆ

T T T T T

H H H H H H
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Звідки  
1

2 2 2
1ˆ .

T

f G c G L  



 

     
 

 
(2) 

Для спектрів перетворення Адамара вираз (2) приймає вигляд 
1

2 2 1
1ˆ

T

HadHad Had HadHadf G c G L



 

     
 

 
 

(3) 

Отримані матриці 2HadG  та 2Hadc  формуються за допомогою симво-

льного алгоритму [2], який легко програмується, що значно дозволяє зеко-
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номити час на проведені обчислень. Але формування матриці 2HadG  не є 

основною задачею при знаходженні реставрованого образу. Для вирішення 

задачі реставрації образу необхідно знайти обернену матрицю 

2 2
1

Had HadG c


 
  

 
 в (3) при різних значеннях коефіцієнта варіації . Об-

числення оберненої матриці деградації образу становить найбільш 
складну задачу. Для її вирішення представимо нормований матрич-
ний оператор Фур’є у вигляді добутку двох матричних операторів 

* *

; ;
T

H HH HF P Had F Had P     
* *

; .
T

H HH HP F Had P Had F     

Якщо знайти прості символьні залежності для формування матриці P , 

то для легко програмованих матриць 2HadG  та 2Hadc  знайти символьні за-

лежності добутків, які мають вигляд діагональних матриць не буде склад-

но. Переставленням стовпців матриця 
T

P  зводиться до блочно-

діагональної. Тоді кожен блок діагоналі цієї матриці та спряженої транс-

понованої слід помножити праворуч та ліворуч на відповідний до нього 

блок діагоналі матриць 2 ,HadG 2 ,Hadc 1 .HadG  Результатом такого множення 

буде діагональна матриця A . Отриману діагональну матрицю обернемо 

обчисленням зворотних значень елементів діагоналі. Для отримання обер-

неної матриці деградації образу діагональну обернену матрицю слід пом-

ножити на 
T

P , 
*

P  , тобто 
* 1

1( ( ))
T

HadG P A P


     
 

(де 
1

1
2 2

1
( ( ))Had Had HadG G c





  
    
   

— обернена матриця деградації образу;

1

A


 — обернена діагональна матриця) і знову отримати, але вже обернену 

блочно-діагональну матрицю в (3). 

Висновки: 

Застосований символьний алгоритм для формування та обчислення мат-

риць 2 2,Had HadG c  та 
T

P  є досить простим і зменшує накопичення великої 

похибки. Метод використаний для знаходження оберненої матриці дегра-

дації образу значно спрощує та пришвидшує її обчислення. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІНІЙНИХ ПАРАМЕТРИЧНИХ КІЛ ЗА УМОВИ 

КОНТРОЛЮ ЇХ СТІЙКОСТІ 

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

Бачик Д. Р., аспірант.  

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

У роботі [1] показано, що частотний символьний метод (ЧС-метод) є 

ефективним засобом аналізу усталених режимів лінійних параметричних 

кіл у частотній області та оцінки їх асимптотичної стійкості. Метод базу-

ється на розв’язуванні диференціальних рівнянь типу рівняння 

Л. А. Заде [2] та апроксимації спряженої передавальної функції ),( tsW  і 

нормальної передавальної функції ),( sG  ( s  — комплексна змінна, t  — 

час,   — момент подачі на коло дельта-імпульсу) тригонометричним полі-

номом Фур’є. Функція ),( tsW  за заданими вхідними сигналами визначає 

вихідні сигнали, а ),( sG  за наявності тільки від’ємних дійсних частин ко-

ренів знаменника — асимптотичну стійкість усталеного режиму кола [1].  

Для формування функції цілі F  та визначення оптимальних значень 

параметрів елементів параметричного кола використовуються спряжені 

передавальні функції, для оцінки стійкості — нормальні. Обчислення про-

водяться у середовищі MATLAB за допомогою програми SAPC [1]. 

Приймемо, що параметричним елементом кола є параметрична єм-

ність, яка  періодично змінюється у часі t  за виразом:  

                          ))cos(1()( 0 tmсtс  .                                               (1) 

Параметри 0с  та m  обираємо варійованими, тому при обчисленні переда-

вальних функцій кола вони повинні бути залишені у вигляді символів. Змі-

нюючи останні, необхідно визначити такі їх оптимальні значення *
0с  та 

*m

, що забезпечують максимальний збіг, нехай, модуля WM  передавальної 

функції кола ),,,( 0 tmcW  , як функції характеристики, з модулем ),(0 tM   

заданої функції, як функції мети, у частотних i  та часових jt  точках за 

критерієм мінімуму суми квадратів відхилень: 

                
 


p

i

q

j
jijiW tMtmcMmcF

1 1

2
000 ),(),,,(),( ,                        (2) 

і у той же час забезпечують асимптотичну стійкість кола. 

Визначення області стійкості кола приводить до нерівності: 

                                                  )( 0сfm  ,                                                         (3) 

яка має такий зміст: при її виконанні коло асимптотично стійке, при неви-

конанні — не стійке. 

Зміст процедури оптимізації полягає у тому, що: 
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1. За ЧС-методом формуємо знаменник )(sG  функції ),( sG  при си-

мвольних значеннях 0c  та m . 

2. Для кожного значення 0c  з ряду значень заданого діапазону за до-

помогою )(sG  визначаємо граничне значення грm , при якому стійкість 

кола змінюється на нестійкість. Апроксимувавши визначену залежність 

)f(cmгр 0 степеневим поліномом, визначаємо область асимптотичної 

стійкості кола у вигляді нерівності (3). 

3. Функцію мети ),(0 tM   задаємо множиною значень у дискретних 

точках i , jt . Функцію характеристики кола ),,,( 0 tmcW   визначаємо ЧС–

методом і обчислюємо множину її значень в тих самих дискретних точках 

i , jt , що і ),(0 tM  , проте з символьними варійованими параметрами. 

4. Функцію цілі ),( 0 mcF  формуємо у вибраних дискретних точках i , 

jt , як поверхню в координатах варійованих параметрів.  

5. Мінімальне значення функції цілі, визначене за функцією 

«patternsearch» при умовах стійкості кола )f(cmгр 0  та фізичної реалізо-

ваності параметричного елемента 0 0c  , 0 1m   визначає шукані значен-

ня варійованих параметрів. 

Виконані дослідження дозволяють зробити наступні основні висновки.  

1. Частотний символьний метод аналізу усталених режимів лінійних 

параметричних кіл дає змогу розв’язувати оптимізаційні задачі проекту-

вання таких кіл у частотній області за умови контролю їх асимптотичнoї 

стійкості. 

2. Для визначення зони стійкості необхідно розрахувати граничну за-

лежність стійкості між варійованими параметрами і відтак апроксимувати 

її аналітичним виразом, на основі якого формується умова оптимізації для 

функції «patternsearch». 

3. Поверхні функцій цілі у випадку лінійних параметричних кіл фор-

муються з передавальних функцій, які, своєю чергою, представляються по-

верхнями, оскільки містять дві (а не одну, як у випадку лінійних кіл з пос-

тійними параметрами) незалежні змінні s  та t . 

4. Описаний підхід до оптимізації лінійних параметричних кіл не об-

межує вибору кількості варійованих параметрів, оскільки цього не обме-

жує використаний частотний символьний метод. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ И СОГЛАСОВАННАЯ  

ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА В ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЕ  

ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

Воргуль А. В., канд. техн. наук, доцент; Сулейман Ю. Х., аспирант 

Харьковский национальный университет радиоэлектроники,  

г. Харьков, Украина 

В работе рассматривается часть задачи поэтапного построения цифро-

вой системы передачи информации, использующей метеорный радиоканал. 

Представляется возможным использовать метеорный канал как низкоско-

ростной либо вспомогательный, если удастся достичь приемлемых харак-

теристик. Использование традиционного для современных цифровых си-

стем подхода [1] позволяет в максимальной степени использовать компью-

тер на всех этапах проектирования – рассмотрение алгоритма решения за-

дачи в пакете MatLab или Octava, создание варианта алгоритма для реали-

зации в ПЛИС, моделирование при воздействии шумов. 

Исследовано формирование импульсов и согласованная фильтрация в 

цифровой системе передачи информации с целью улучшения характери-

стик системы в целом. В работе использовано математическое моделиро-

вание в среде MatLab. Укрупненная структурная схема приведена на рис 1. 

Моделирование проводилось в два этапа: формирование и согласо-

ванная фильтрация. 

1. Формирование. При переводе цифрового сигнала в аналоговую 

форму в цифровом передатчике естественным образом возникает вопрос о 

формировании из единичного отсчета, например,  значения «1» или «0» 

для двухуровневого сигнала, импульса напряжения, предназначенного для 

передачи. Особенностью моделирования в среде MatLab является то, что в 

ней нельзя создать истинный аналоговый импульс. Можно лишь увеличить 

частоту дискретизации, заменив один отсчет набором импульсов. Но, при 

реализации данного алгоритма в цифровом виде на специализированном 

вычислителе такой же подход можно с успехом использовать. 

Выбор вида формируемого импульса, как известно, [2], производят по 

двум соображениям: узкой полосы частот, занимаемой спектром сигнала и 

минимального уровня межсимвольных искажений (МСИ). В качестве 

формы импульса можно выбирать оконные функции, используемые для 

 
Рис. 1. Структурная схема моделируемой части цифровой системы 



Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

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

 

снижения боковых лепестков [2]. Рассмотрены импульсы: прямоугольной 

формы, Хэмминга, xxsin , приподнятый косинус (ПК) и квадратный ко-

рень из приподнятого косинуса (ККПК). Проблема при выполнении этих 

операций следующая. Простейшая форма сигнала – прямоугольная – явля-

ется неудовлетворительной, поскольку спектр такого сигнала слишком 

широк. При этом, тенденция современности состоит в повышении скоро-

сти передачи, следовательно, в укорочении импульса по длительности, что 

только усугубляет проблему с шириной спектра. В некоторых случаях в 

промышленных образцах аппаратуры можно встретить формирование 

Гауссового импульса, что позволяет существенно сузить спектр. Но, к со-

жалению, при этом увеличивается уровень МСИ. 

Для снижения МСИ импульс должен являться импульсом Найквиста 

[1, 2]. В качестве таких импульсов в работе исследовались импульс с фор-

мой Хэмминга, ПК и ККПК. В результате моделирования получены спек-

тральные характеристики и глазковые диаграммы, демонстрирующие осо-

бенности различных оконных функций. Наилучшие характеристики полу-

чены для ПК импульса. 

2. Согласованная фильтрация. В совокупности выбор, обусловленный 

набором параметров — длительностью импульса, шириной спектра сфор-

мированного сигнала и уровнем МСИ, позволяет приблизиться к опти-

мальной системе. 

Для полной проверки полученной математической модели в рамках 

пакета математического моделирования был проведено моделирование в 

системе MatLab с учетом шума. Как известно [1, 2], при согласованной 

фильтрации результат получается оптимальным по критерию максимума 

соотношения сигнал/шум. После согласованной фильтрации проводится 

дискретизация сигнала. Это операция обратна операции, проводимой при 

формировании импульса.  

Использование пакетов математического моделирования позволяет 

исследовать алгоритм обработки сигналов при различных параметрах и 

под влиянием шума разных моделей. С учетом согласованной фильтрации, 

лучшие характеристики были получены для сигнала ККПК. 
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1. Johnson, Jr. C. R. Software Receiver Design. Build Your Own Digital Communica-

tions. System in Five Easy Steps / Johnson, Jr. C. R., Sethares W. A., Klein A. G. –– Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2011. –– 465 p. –– ISBN 978-1-107-00752-9 

2. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / 

Скляр Б.; пер. с англ. — [2-е изд., испр.].— М. : Издательский дом «Вильямс», 2007.— 

1104 с. –– ISBN 978-5-8459-0497(рус). 

  



Радіотехнічні кола та сигнали. Обчислювальні методи в радіоелектроніці 

 Міжнародна науково-технічна конференція  
 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 37 

 

АЛГОРИТМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ В  

ІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ 

Сушко І. О., аспірантка; Рибін О. І., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м.Київ, Україна 

Імпедансна томографія знаходить все більше поширення в сучасній 

техніці, медицині тощо. Найбільше труднощів виникає при розв’язанні 

зворотної задачі (реконструкції розподілу опорів за виміряними напруга-

ми). 

Зворотну задачу розв’язують в ітераційній процедурі, для чого скла-

дають систему рівнянь 

                               ( / )j jk kZ Z        ,                            (1) 

де /j kZ    — матриця похідних від передаточних опорів по провіднос-

тям зон [1]; k  — стовпець корегуючих прирощень поверхневої провід-

ності; jZ  — стовпець нев’язок для передаточних опорів. 

Для обчислення прирощень провідностей в ітераційній процедурі не-

обхідно розв’язати рівняння (1), тобто знайти обернену матрицю похідних. 

 
Рис.1. Фантом з неоднорідністю. 

Як показує досвід, матриця похідних (навіть невеликого порядку) є 

погано зумовленою. Тому для розв’язання рівняння (1) слід використову-

вати методи регуляризації за Тихоновим. Тоді рівняння (1) зведеться до 

вигляду  

              
( ) [ ] [ / ]T

k j kD Z Z           ,                     (2)    
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де [ / ] [ / ]T

j k j kU U       ; D  — діагональна матриця;   — ва-

говий коефіцієнт. 

Якщо 0  , то рівняння (2) перетворюється в (1). Тому   обирають 

малим, але таким, щоб забезпечити задовільну зумовленість матриці похі-

дних. 

Були проведені розрахунки для методу зон провідностей [2]. Для фан-

тома з неоднорідністю з поверхневою провідністю 10  , провідністю 

«фону» 1   (рис.1) було виконано реконструкцію внутрішнього розподі-

лу неоднорідності. Результати реконструкції зображено на рис.2.  

 
Рис.2. Реконструйоване зображення. 

Висновки 

1. В результаті розрахунків перевірено наявність та місце розташуван-

ня неоднорідності. 

2. Отримані результати є підставою для подальших досліджень з метою 

вибору зонного фантома, що є найбільш чутливим до змін напруг за 

рахунок неоднорідностей. 

3. Геометричну точність можна підвищити шляхом проведення вимі-

рювань методом сусідніх електродів. 
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НЕКАУЗАЛЬНАЯ ДВУХЭТАПНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ  

ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРИ НАЛИЧИИ НАБЛЮДЕНИЙ С  

АНОМАЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ  

Вишневый С. В., ассистент, Жук С. Я., д.т.н. профессор,  

Павлюченкова А. Н., магистрант 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

При формировании изображений возможно появление наблюдений, 

либо не содержащих полезной информации, либо содержащих результаты 

со значительно большими аномальными ошибками по сравнению с обыч-

ным механизмом формирования результатов. Их причиной могут быть 

резкие изменения условий формирования изображений, вызванных внеш-

ней средой, воздействие помех, отказы оборудования.  

Разработан адаптивный алгоритм некаузальной двухэтапной фильтра-

ции изображений при наличии наблюдений с аномальными ошибками. На 

первом этапе с помощью одномерного адаптивного алгоритма фильтрации, 

описанного в [1], выполняется независимая обработка вдоль строк и 

столбцов изображения. На втором этапе происходит объединение полу-

ченных данных [2]. Такой подход позволяет существенно повысить точ-

ность результатов фильтрации по сравнению с одномерным адаптивным 

алгоритмом, без значительного увеличения вычислительных затрат.  

Анализ адаптивного алгоритма выполнен на модельном примере с по-

мощью статистического моделирования на ЭВМ. Изображение моделиро-

валось как реализация гауссовского случайного поля с коэффициентами 

корреляции вдоль срок и столбцов 0.95r с   , СКО 0.31  , математи-

ческим ожиданием 0.34  . СКО ошибки на участках с нормальными 

наблюдениями 0.2  , а аномальными — 0.8  . 

На рис. 1 для одной строки изображения штриховой и непрерывной 

линиями показаны вычисленные методом Монте–Карло вероятности пра-

вильного распознавания вида наблюдения пр
rP  и прP , рассчитанные на пер-

вом и втором  этапах адаптивного алгоритма, а пунктирной линией – об-

ласть с аномальными наблюдениями.   При переходе к участку с новым 

видом наблюдения, продолжительность переходных процессов на втором 

этапе в 2–3.5 раза меньше по сравнению с первым.  

На рис. 2 для одной строки изображения жирной непрерывной и жир-

ной пунктирной линиями показаны СКО фактической ошибки оценки ˆ  , 

вычисленное методом Монте–Карло, и СКО ошибки оценки ̂ , рассчитан-

ное однородным двухэтапным фильтром [3]. Тонкой непрерывной и тон-

кой пунктирной линиями показаны СКО фактической ошибки оценки  , 
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вычисленное методом Монте–Карло, и СКО ошибки оценки  , рассчитан-

ное адаптивным двухэтапным фильтром.  

Анализ зависимостей на рис.2 показывает, что на участках с аномаль-

ной помехой однородный фильтр является расходящимся. Для адаптивно-

го фильтра зависимости   и   хорошо согласуются между собой, при 

этом СКО ошибки оценки уменьшается на 60–80% по сравнению с СКО 

ошибки наблюдения.  
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Рис. 1. Вероятность правильного обнаружения вида наблюдения 

 

Рис. 2. СКО ошибки оценки 
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Секція 2. Проектування, технологія та 

експлуатація радіоелектронної техніки. 

Ультразвукова техніка 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ 

ВІДМОВОСТІЙКИХ ПРОГРАМНО-АПАРАТНИХ 

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ 

Волочій Б. Ю., д.т.н., проф.; Озірковський Л. Д., к.т.н. доцент; 

Панський Т. І., аспірант; Муляк О. В., аспірант 

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

Переважна більшість радіоелектронних систем є програмно-апаратні 

системи (ПАС), надійність яких визначається як надійністю апаратних за-

собів (АЗ, hardware — eng.), так і надійністю програмних засобів (ПЗ, soft-

ware — eng.). Причому, вихід з ладу АЗ призводить до виходу з ладу ПАС 

загалом, а збої в АЗ призводять до збоїв ПЗ, це може призвести до тривалої 

зупинки АЗ, що часто, в системах відповідального призначення, еквівален-

тно відмові. Надійність АЗ на сьогоднішній час є достатньо добре вивчена. 

Методи оцінки програмного забезпечення дозволяють прогнозувати надій-

ність на основі експериментів та тестів, в період тестувань та спостере-

жень, проте немає конкретних моделей для оцінки надійності в період екс-

плуатації. 

У багатьох підходах [1] при оцінці надійності ПАС вважають надій-

ність ПЗ рівною одиниці і розглядають тільки надійність АЗ. В інших під-

ходах [2] вважається, що надійність ПАС залежить як від надійності ПЗ, 

так і від надійності АЗ. 

( ) ( ) ( )пас пз азP t P t P t   

В якості моделі надійності ПЗ використовують моделі, аналогічні для 

АЗ, механічно переносячи властивості АЗ на ПЗ. Однак таке механічне пе-

ренесення моделі АЗ для визначення надійності ПЗ не є коректним, оскіль-

ки особливості АЗ і ПЗ суттєво відрізняються. Тому актуальним є створен-

ня методики визначення надійності ПАС з врахуванням адекватних моде-

лей АЗ та ПЗ. 

Розробка надійносної моделі апаратного забезпечення здійснюється за 

технологією [3]. 

В даній роботі запропоновано використати модель надійності ПЗ у ви-

гляді сукупності функцій Хевісайда. 

            1 2 1 3 2( ) ( ) ( ) ( ) ( )пз n nP t a Ф t a Ф t T a Ф t T a Ф t T                             (1) 

де Ф(t) — функція Хевісайда; a1 — початкове значення імовірності прави-

льного виконання; a2 — значення імовірності правильного виконання після 

першого оновлення; a3 — значення імовірності правильного виконання пі-
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сля другого оновлення; an — значення імовірності правильного виконання 

після n-ого оновлення. 

Результати дослідження приведено на рис.1. 

 

        Рис 1. Модель надійності ПЗ       Рис 2. Модель надійності ПАС 

В цій моделі коефіцієнти a1.. a4, де a1< a2 <a3< a4, визначають в кож-

ному часовому інтервалі експлуатації надійність ПЗ у зв’язку з оновленням 

(update), чи модернізацією або випуском іншої версії даного програмного 

продукту (upgrade). 

В роботі здійснено оцінку надійності ПАС яка є відмовостійкою сис-

темою з мажоритарною структурою (МС), що працює за принципом 2 з 3-х 

і  складається з однотипних модулів робочої конфігурації, які забезпечу-

ють реалізацію алгоритму функціонування із заданим рівнем якості, а та-

кож мажоритарного елемента. Система працює без відновлень. Кількість 

резервних модулів — 6. 

Результати досліджень приведено на рис. 2. 

Використовуючи запропоновану надійнісну модель ПЗ на етапі екс-

плуатації отримано показники надійності ПАС, в яких враховано як під-

вищення надійності ПЗ в результаті оновлення, так і особливості відмовос-

тійкої структури АЗ. Надійність ПАС суттєво залежить від надійності ПЗ 

на перших етапах експлуатації, а з моменту часу 3000 год., коли оновлення 

та модернізація ПЗ припиняється, визначальною є надійність АЗ. 
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ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА  
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Основним способом підтримки та забезпечення заданого рівня надій-

ності під час експлуатації регіональних радіоелектронних комплексів 

(РЕК) є проведення відновлювальних заходів по усуненню аварійних ситу-

ацій, що виникли та планово-профілактичних заходів для попередження 

подальшого виникнення аварійних ситуацій. Необхідно враховувати, що 

кожна стратегія технічного обслуговування (ТО) вимагає певних економі-

чних витрат, які пов’язані з виконанням відновлювальних робіт, проведен-

ням профілактичного обслуговування, витратами на запчастини та доїзд до 

об’єктів РЕК від місць базування ремонтної бригади, тощо. Тому при ви-

борі стратегії ТО необхідно керуватися не лише значеннями показників 

надійності систем, які досягаються проведенням ТО, а й рядом економіч-

них показників таких, як середні питомі витрати, які припадають на оди-

ницю часу перебування системи в працездатному стані [2]. 

Розрахунок необхідних показників надійності та економічних витрат 

здійснюється на основі моделей [1–3], які розглядають проведення ТО для 

одного об’єкта і не можуть бути застосовані для аналізу ТО регіональних 

РЕК, в склад якого входять декілька систем розміщених на значній відстані 

одні від одної. Тому актуальною є задача побудови математичних моделей 

процесу ТО РЕК, які враховують територіальне розміщення систем РЕК, 

багатоетапність ТО, відключення об’єктів під час обслуговування, а також 

економічні витрати на досягнення заданого рівня надійності.  

Математичну модель оцінки економічної ефективності ТО (1) побудо-

вано на основі [4] з використанням методики [2], яку вдосконалено для ви-

падку трьохетапного ТО. 

 підг підг д д ППО ППО АВР АВР

Г

с K с K с K с K
C

K

      
 ,  (1) 

де, підгс  — питомі витрати, що припадають на одиницю часу підготовчих 

робіт; дс  — питомі витрати, що припадають на одиницю часу перебування 

ремонтної бригади в дорозі до системи РЕК; АВРс  — питомі витрати, що 

припадають на одиницю часу виконання аварійно-відновлювальних робіт 
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(АВР) системи РЕК; ППОс  — питомі витрати, що припадають на одиницю 

часу проведення планово-профілактичного обслуговування (ППО) системи 

РЕК; підгK — доля часу, яка припадає на підготовку ремонтної бригади до 

проведення робіт; дK  — доля часу яка, припадає на перебування ремонтної 

бригади в дорозі до об’єкта; АВРK  — доля часу, яка припадає на проведення 

АВР; ППОK  — доля часу, яка припадає на проведення робіт з ППО; гK  — 

коефіцієнт готовності системи. 

Розрахунок середніх питомих витрат проводився при різних співвід-

ношеннях між питомими витратами, які припадають на проведення робіт 

ППО та питомими витратами, які припадають на проведення АВР. Резуль-

тати представлено на рис. 1. 

 
 а)  б) 

Рис. 1. Графіки залежності середніх питомих витрат від періоду між ППО (а) та графіки 

залежності коефіцієнта готовності системи від середніх питомих витрат (б) 

В роботі здійснено розробку нової моделі для оцінки економічної ефе-

ктивності ТО та ремонту систем регіональних РЕК, яка на відміну від іс-

нуючих враховує багатоетапність процесу ТО. Це дало змогу проводити 

оцінку ефективності стратегії ТО як за економічними показниками так і за 

показниками надійності. 
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТОТИ ВИХІДНИХ КОЛИВАНЬ  

ІНТЕГРОВАНИХ СИНТЕЗАТОРІВ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО  

СИНТЕЗУ  

Коцержинський Б. О., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Генерування коливань за методом прямого цифрового синтезу (ПЦС) 

забезпечує унікальну роздільність частоти коливань, безперервність фази, 

швидке перемикання частоти і фази, зручність цифрового керування. Час-

тота гармонічних коливань до 40% тактової частоти. Інтегровані синтеза-

тори ПЦС (ІСПЦС) використовуються для створення складних частотно-

модульованих коливань при зовнішньому керуванні і спроможні забезпе-

чити широку смугу перестроювання частоти, 40% і більше. Провідні світо-

ві фірми досягли значних результатів у розробці та виробництву ICПЦС. 

Фірма Analog Devices виробляє синтезатори, тактова частота синхронізації 

яких досягає 3.5 ГГц. Фірма EUVIS створила синтезатори з тактовою час-

тотою 2.2 – 3 ГГц, на їх базі розробила генераторні  модулі. Описаний у [1] 

IПЦС діапазону 12 ГГц, створений за 0.18 мк SiGe BiCMOS технологією, 

забезпечує генерування гармонічних сигналів до 5.93 ГГц. 

Таким чином, найвища частота вихідних коливань ІСПЦС не переви-

щує 1.4 ГГц і тому виникає актуальна задача перенесення унікальних влас-

тивостей ІСПЦС на більш високі частоти, у діапазон НВЧ. 

Можливі такі способи підвищення частоти вихідних коливань ІСПЦС: 

використання гармонік вихідних коливань, змішувачів частот, помноження 

частоти, ІСПЦС як опорного генератора синтезатора з ФАПЧ. 

На виході ЦАП синтезатора ПЦС  спектр сигналу складається із бага-

тьох частотних складових  Як правило, за допомогою фільтра  низьких ча-

стот  використовуються частотні складові нижче частоти Найквіста. На-

приклад, частота вихідного сигналу 5 МГц, а тактова частота ICПЦС 

fs =25 МГц. У спектрі сигналу присутні також частотні складові із часто-

тами 20, 30, 45, 55 МГц та вище. За допомогою смугового фільтра можна 

отримати, наприклад, сигнал із частотою 30 або 45 МГц. Але їх інтенсив-

ність невелика. Відносне зменшення амплітуди складової пропорційно ві-

дносному збільшенню частоти. При перенесенні частотно-модульованого 

сигналу у ліву смугу зображення спектру відбувається перевертання його 

спектру. Для реалізації потрібні смуговий фільтр та підсилювач. 

Змішування коливань ІСПЦС із високочастотним сигналом гетероди-

ну приводить до частотного спектру з багатьма складовими. Нема помітно-

го збільшення фазового шуму , амплітуд гармонік. Зберігаються роздільна 

здатність частоти та час перестроювання частоти. Труднощі: дві бокові 

смуги та пряме проходження сигналу несучої частоти потребують вузько-
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смугових фільтрів. Цей спосіб використаний у синтезаторі SMS-DU фірми 

Spinnaker Microwave [2] діапазону 1…40 ГГц. Чим вища частота, тим бі-

льше треба перетворювачів. Частотна модуляція в межах 10% ПЦС. Квад-

ратурне перетворення полегшує роботу вихідних фільтрів. 

Помножувачі частоти збільшують фазовий шум частотно-

модульованого сигналу та рівень частотних спурів на 20·lgN, тому діодні 

помножувачі краще транзисторних. Для відновлення  рівнів сигналів пот-

рібні підсилювачі. У розробках синтезаторів частіше використовується ба-

гаторазове множення. Помноження на 3 задіяне у синтезаторі із виходом у 

діапазон 7.7…8.2 ГГц. Двічі на 2 сигнал був помножений у синтезаторі  на 

8.35 ГГц [3]. Типовий блок подвоювача складається із підсилювача, под-

воювача, смуговогофільтру. Пропонується синтезатор на 1.8 – 2.4 ГГц  

множити тричі на 2 для перенесення у діапазон 14 – 20 ГГц [4]. Якщо про-

довжити множення на 4, то можна досягти 57 – 77 ГГц . Можливо поєд-

нання змішування та помноження, як це зроблено у синтезаторі SMS-DA 

фірми Spinnaker Microwave діапазону 1...40 ГГц. 

ІCПЦС виконує роль опорного генератора синтезатора з ФАПЧ.  Час-

тота вихідних коливань ІСПЦС збільшується у N разів, але у смузі ФАПЧ  

зростає фазовий  шум та рівень спурів на 20·lgN, також зменшуються шви-

дкість та смуга перестроювання частоти. Малодослідний спосіб.  

Виконаний аналіз способів підвищення частоти вихідних коливань 

ІСПЦС показує, перші три способи знаходять застосування, але на рівні 

«know-how» фірм, смуга перестроювання частоти до 10…20%. Потрібні 

дослідження з метою збільшення смуги перестроювання для генерування 

складних частотно-модульованих коливань та створення нових ефективних 

способів. 
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ПОРІВНЯННЯ СТРАТЕГІЙ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ТА  

АВАРІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО 

ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ АПАРАТУРИ ДОВГОТРИВАЛОГО І  

БЕЗПЕРЕРВНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Волочій Б. Ю., д.т.н. професор; Кузнєцов Д. С., аспірант 

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

Необхідність проектувати джерела безперебійного електроживлення 

(ДБЕЖ) обумовлена тим, що простій у роботі по причині відсутності елек-

троживлення для радіоелектронних засобів різного типу веде до матеріа-

льних втрат [1]. В процесі проектування ДБЕЖ вагомими є показники їх 

надійності. Одним з найпоширеніших способів забезпечення високої на-

дійності ДБЕЖ є їх проектування з використанням відмовостійких систем 

(ВС) відповідної конфігурації [2, 3]. Разом із цим для забезпечення високо-

го рівня надійності ДБЕЖ передбачено їх технічне обслуговування (ТО), 

яке може забезпечуватися стратегіями профілактичного відновлення, ава-

рійного відновлення або їх поєднанням. 

При проектуванні ВС для ДБЕЖ задану надійність можна забезпечити 

необхідною кількістю надлишковості та встановленням певних вимог до 

служби ТО. Різні варіанти реалізації конфігурації ВС для ДБЕЖ та параме-

трів роботи служби ТО можуть забезпечувати однакові середні значення 

тривалостей безвідмовної роботи ДБЕЖ. Проте значення ймовірності без-

відмовної роботи за визначений час експлуатації у кожного з цих варіантів 

можуть суттєво відрізнятися. 

До розгляду прийнято два варіанти реалізації конфігурації ВС N+M 

для ДБЕЖ. В першому варіанті задане середнє значення тривалості безвід-

мовної роботи забезпечується необхідною кількістю резервних модулів і 

профілактичним відновленням. В другому варіанті використовується мен-

ше надлишковості, проте ТО реалізується за стратегією аварійного віднов-

лення. 

Для того щоб провести порівняння показників надійності, були розро-

блені відповідні надійнісні моделі ВС з конфігурацією N+M за удоскона-

леною технологією моделювання дискретно-неперервних стохастичних 

систем [4, 5]. При створенні аналітичних моделей відмовостійких систем 

для кожного варіанту ДБЕЖ були розроблені моделі-посередники у вигля-

ді графа станів і переходів. Після цього відповідно до розроблених графів 

сформовані системи диференційних рівнянь Колмогорова – Чепмена, 

розв’язки яких дозволяють визначити необхідні показники надійності. 

Множину параметрів ВС складають параметри блоку живлення, акумуля-

торів та технічного обслуговування. 

За допомогою розроблених моделей отримані залежності ймовірності 
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безвідмовної роботи ДБЕЖ при двох стратегіях ТО від тривалості його 

експлуатації, які представлені на рис. 1. Критерієм для порівняння варіан-

тів реалізації ВС служить інтервал експлуатації ДБЕЖ, на якому ймовір-

ність безвідмовної роботи має значення не нижче заданої величини, на-

приклад РБР ≥ 0.99.  

 
Рис. 1. Залежність ймовірності безвідмовної роботи від тривалості  

експлуатації для першого та другого варіантів реалізації відмовостійкої  

системи для ДБЕЖ 

В розроблених надійнісних моделях відмовостійкої системи з конфі-

гурацією N+M для джерел безперебійного електроживлення,  передбачено 

технічне обслуговування, що реалізується стратегіями аварійного віднов-

лення або планово-профілактичним обслуговуванням. Дослідженнями по-

казано, що за умови забезпечення ймовірності безвідмовної роботи 

РБР ≥ 0.99 слід віддати перевагу стратегії аварійного відновлення джерела 

безперебійного електроживлення. Стратегія аварійного відновлення забез-

печує виконання цієї умови на довшому інтервалі експлуатації джерела 

безперебійного електроживлення. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ДОМАШНЬОЇ АВТОМАТИКИ  

«РОЗУМНИЙ ДІМ» 

Коваль В. Ю.; Дюжаєв Л. П. к.т.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Стрімкий розвиток телекомунікацій та обчислювальної техніки дає 

змогу удосконалювати роботу пристроїв автоматичного керування, які 

можна застосувати для підвищення зручності та комфортності життя лю-

дини. В найближчому майбутньому одним з передових завдань в сфері до-

машньої автоматизації є розробка сучасної системи житлового комплексу, 

яка повинна вміти розпізнавати конкретні ситуації, що відбуваються в 

приміщенні та відповідним чином на них реагувати, таку систему сьогодні 

найчастіше називають системою «Розумний дім».  

На сьогоднішній день такі системи домашньої автоматики розподіля-

ються три основних категорії: 

1) Керовані 

a) з одним інтегрованим пультом керування; 

b) з взаємозв’язаними пультами керування; 

c) які  керуються голосом або жестами. 

2) Програмовані 

a) які працюють на періодичних перевірках та сенсорах; 

b) які оцінюють навколишні події. 

3) Інтелектуальні 

a) які працюють на сенсорах; 

b) які оцінюють навколишні події та ситуації. 

Найбільш сучасним та перспективним в майбутньому є інтелектуальні 

будинки, які оцінюють навколи-

шні події та можуть заключати 

рішення як реагувати на ці ситуа-

ції, на основі внутрішніх механі-

змів, крім того головною рисою 

інтелектуальних систем є можли-

вість самонавчатись, тобто такі 

системи володіють деяким штуч-

ним інтелектом. Розглянемо 

більш ретельно модель такого ро-

зумного будинку. Будь-яка реалі-

зація концепції такої системи 

складається з ряду основних під-

систем, які відповідають за конт-Рис. 1. Схематична модель 
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роль основних аспектів людського життя. Схематична модель такого розу-

много будинку наведена на рис. 1. При проектуванні такої системи найбі-

льше уваги необхідно приділити системам безпеки та телекомунікацій, 

оскільки перша дозволяє попереджувати небезпечні ситуації (загоряння, 

витік газу тощо) та захищає від несанкціонованого доступу (сигналізація, 

система відеоспостереження, сенсори руху тощо), а друга повинна забез-

печувати надійний зв’язок між іншими системами та мати можливість ро-

зширення для нових підсистем. Зокрема одним з важливих елементів сис-

теми телекомунікації є комунікаційний протокол. На сьогоднішній день 

найбільшого поширення отримав протокол «ModBus», де в якості ліній пе-

редачі даних можуть використовуватись послідовні лінії зв’язку типу RS-

232, RS-485 та мережі TCP/IP (ModBus TCP). Такий протокол найкраще 

підходить для вирішення задачі дротової комунікації систем в розумному 

будинку, оскільки використовує клієнт серверну модель, яка заснована на 

транзакціях, які складаються з запиту та відповіді. В якості бездротового 

зв’язку, як правило, використовуються такі протоколи як Z-Wave, ZigBee, 

Bluetooth, кожен з яких має свої недоліки та переваги. 

Наступним кроком є проектування системи керування. Розглядають 

два основних варіанти: централізований та децентралізований. У першому 

випадку система керування складається з центрального серверу, панелей 

керування та великої кількості командних блоків. Такий варіант дозволяє 

будувати системи автоматизації практично будь-якої складності, але в та-

кому випадку є важливий недолік: вихід з ладу головного серверу призво-

дить до відмови усієї системи керування. У випадку децентралізованої си-

стеми, керування виконується не головним сервером, а мережею перифе-

рійних контролерів. Така система складається з сенсорів, що контролюють 

активність та параметри в приміщенні, та активаторів, які є керуючими 

пристроями та виконують необхідні команди на основі отриманих даних 

від сенсорів. Перевагами такого варіанту є простота розширення, незалеж-

ність складових системи, головним недоліком такого виконання є ціна у 

порівняні з централізованою системою. 

Резюмуючи, можна сказати що проектування системи розумного бу-

динку є досить складною задачею оскільки потребує вирішення питань 

широкої спеціалізації для отримання надійної моделі розумного будинку, 

але в той же час впровадження таких технологій забезпечує зниження ви-

трат на комунальні послуги, завдяки раціональному використанню енерго-

ресурсів в системах домашньої автоматики. 
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У доповіді розглянуті можливості моніторингу і управління радіоеле-

ктронними засобами на основі приладів багатофункціонального призна-

чення (ПБФП), які побудовані з використанням інформаційних технологій 

віртуальних приладів в поєднанні з системами збору даних реального часу. 

За критерієм універсальності в сучасному світі технологій обробки 

даних провідне місце займають персональні комп'ютери (ПК) [1]. Найчас-

тіше їх використовують для маніпулювання даними, а також для виконан-

ня складних обчислень. Комп'ютер в базовій комплектації не обладнаний 

засобами підключення до технологічного обладнання та вимірювального 

устаткування і не придатний для проведення лабораторних досліджень та 

управління фізичними об’єктами; спеціалізовані комп'ютери набагато до-

рожчі, оскільки їх постачають під замовлення. 

Для досягнення потенційних можливостей гнучкості ПК й розбудови 

ПБФП комп’ютер поєднують з системою збору даних й видачі сигналів 

керування. З цією метою використовують слоти внутрішньої шини ПК, йо-

го зовнішні стандартні порти, а також роз’єми вбудованого обладнання 

(відео, звуковий, мережний адаптери і т. п.) [2–4]. В будь-якому випадку 

система має додаткове обладнання, до якого можуть входити багатокана-

льні аналогово-цифрові й цифро-аналогові перетворювачі із захистом від 

перенапруг і короткого замикання, лічильники/таймери з програмно керо-

ваними коефіцієнтами передачі для вимірюваних величин, спеціалізовані 

процесори обробки даних, програмно-керовані модулі попередньої оброб-

ки сигналів, завершені програмно-керовані прилади, термінали, мережне і 

допоміжне обладнання [5,6]. 

Управління означеним обладнанням здійснює спеціалізована програ-

мна оболонка з, як правило, графічним інтерфейсом користувача. Оператор 

на екрані дисплея спостерігає показання індикаторів і маніпулює елемен-

тами керування віртуальних приладних панелей за допомогою органів 

управління ПК. На відміну від реальної приладної панелі віртуальна допу-

скає реконфігурацію в процесі роботи в залежності від потреб деталізації 

інформації для прийняття управлінського рішення. 

Програмну оболонку з відповідним інтерфейсом можна створити як 

звичайними, так і спеціалізованими системами програмування. В теперіш-
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ній час для створення систем управління поширення отримав програмно-

апаратний комплекс LabVIEW від National Instruments [7], що зумовлене 

простотою створення програм, наявністю багатьох модулів для інженерних 

й наукових застосувань й широким спектром універсального і спеціалізо-

ваного периферійного обладнання. Постачання обладнання разом з про-

грамною підтримкою у вигляді драйверів і зразків використання скорочує 

розробку прикладного програмного забезпечення до кількох годин. 

Створенню ПБФП передує розробка бібліотеки типових функціональ-

них модулів, які реалізують алгоритми отримання, обробки, візуалізації 

вимірювальної інформації, вироблення керуючих сигналів та їх передачі на 

об’єкт у реальному часі. Такі модулі імітують реальні прилади: генератор, 

осцилограф, аналізатор параметрів сигналу — але можуть виконувати і 

більш складні дії, наприклад, аналіз зображення. 

Віртуальні прилади відмінні лише функціональною частиною, яка є 

програмною, а отже на одному й тому ж технічному обладнанні ПБФП 

можуть бути реалізовані пристрої, що задовольнять потреби різних спожи-

вачів. 

Застосування віртуальних інтерактивних технологій сприяє не лише 

економії фінансових ресурсів розробки, але й призводить до підвищенню 

якості досліджень та управління, зниженню експлуатаційних витрат, до-

зволяє проводити промисловий експеримент та досліди на комплектах до-

рогого і унікального радіоелектронного обладнання. 
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Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна 

В Національному університеті «Львівська політехніка» ведуться робо-

ти з розробки теорії та методів моделювання та оптимізації процесів забез-

печення якості радіоелектронної апаратури (РЕА) на стадії виготовлен-

ня [1]. В рамках цієї загальної проблеми розглядаються також задачі моде-

лювання та оптимізації виробничо-технологічних процесів як основних 

стадій із формування заданих (потрібних) властивостей РЕА. Вирішення 

останньої задачі зводиться до оптимізації параметрів контрольних проце-

дур шляхом оптимізації глибини контролю, дотримання яких гарантує за-

даний рівень якості РЕА при мінімальних сумарних (виробничих та екс-

плуатаційних) витратах. Саме для такої задачі сьогодні запропоновані ме-

тоди оптимізації та розроблене відповідне програмне забезпечення, яке 

уже використане для вирішення ряду практичних задач [2]. Одним із недо-

ліків вказаного підходу є те, що отримувані оптимальні значення глибини 

контролю не завжди можна практично реалізувати. В більшості випадків ці 

значення знаходяться як результат чисто математичного рішення задачі 

оптимізації і це зовсім не стосується реальних технологічних процесів 

(ТП). Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що для відповідного набору кон-

трольного обладнання значення глибини контролю (це значення визнача-

ється як відношення числа фактично контрольованих параметрів до норма-

тивно встановленого числа контрольних параметрів на відповідній техно-

логічній операції) є величиною фіксованою. Заміна контрольного облад-

нання приведе до зміни одного фіксованого значення глибини контролю на 

інше, тоді як отримане оптимальне значення може відрізнятися від цих 

значень і ці відмінності, як показує практика, в деяких випадках є досить 

відчутними. Звідси і виникає запитання, як такі оптимальні значення гли-

бини контролю можна реалізувати в умовах реального виробництва? 

Запропонований модифікований метод передбачає використання для 

вирішення задач оптимізації ТП оптимізаційних Парето-площин. Для їх 

побудови проводиться детальний аналіз можливих варіантів реалізації ТП 

з фіксацією наборів використовуваного контрольно-технологічного облад-

нання і обчислення значень глибини контролю для всіх технологічних опе-

рацій. Після цього формується протокол досліджень відповідного ТП у ви-

гляді множини наборів параметрів глибини контролю. Дальше за допомо-

гою розробленого програмного забезпечення для кожного із сформованих 

варіантів ТП обчислюються оцінки інтегрального показника якості у ви-
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гляді імовірності формування вихідної дефектності виробів та сумарних 

витрат на забезпечення потрібного рівня якості, які в подальшому відо-

бражаються на відповідній Парето-площині. Задаючи допустимі рівні де-

фектності та сумарних витрат, можна виділити ті варіанти ТП, які гаран-

тують заданий рівень якості РЕА при допустимих рівнях витрат.  

Як приклад, на рис. 1,а представлений варіант протоколу дослідження 

ТП виготовлення друкованих плат комбінованим позитивним методом, а 

на рис. 1,б відповідна Парето-площина. Видно, що лише частина варіантів 

ТП відповідають заданим вимогам. 

  
а б 

Рис. 1. Приклад оптимізації 6-ти крокового ТП виготовлення друкованих плат: 

а — варіант протоколу дослідження; б — оптимізаційна Парето-площина  

«сумарні витрати – вихідна дефектність» 

В цілому можна зробити висновок, що запропонований метод є уні-

версальним, не передбачає жодних обмежень на складність та призначення 

ТП. За результатами оптимізації в більшості випадків рекомендується для 

реалізації декілька варіантів ТП. Цей факт дозволяє вибрати такий варіант 

ТП, який максимально наближений до умов конкретного виробництва, 

враховує наявний парк технологічного і контрольного обладнання, ресурс-

ні можливості підприємства в цілому. 

Література 
1. Бобало Ю. Я. Системний аналіз якості виробництва прецизійної радіо-

електронної апаратури [Текст] / Ю. Я. Бобало, М. Д. Кіселичник, Л. А. Недоступ; за 

ред. Л. А. Недоступа. — Львів: ДУ «Львів. Політехніка», 1996. — 168 с.  

2. Бобало Ю. Я. Програмно-методичний комплекс для моделювання та оптимізації 

процесів забезпечення якості РЕА на стадії виготовленя / Ю. Я. Бобало, А. П. Бондарєв, 

М. Д. Кіселичник, О. В. Надобко, Л. А. Недоступ, П. В. Тарадаха, Л. В. Чирун, 

Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. — 

2012. — № 738: Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 206 — 212. 

  



Проектування, технологія та експлуатація  
радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка 

 Міжнародна науково-технічна конференція  
 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 55 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕРЕДАВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РІЗКО НЕСИМЕТРИЧНИХ ХВИЛЕВОДІВ 

Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Головною направляючою структурою цілої низки пристроїв інтегра-

льної оптики є неоднорідний тонкоплівковий діелектричний хвилевід, па-

раметри якого суттєво впливають на характеристики та час експлуатації 

таких пристроїв. Враховуючи високу вартість технологічного пошуку хви-

леводу з необхідними для конкретного застосування характеристиками, 

запропонований в [1] метод, дозволяє уникнути цього пошуку і оптимізу-

вати профілі зміни діелектричної проникності  = (x) в поперечному пере-

різі хвилеводу із заданими характеристиками. 

Розглядуваний плоский діелектричний хвилевід (рис. 1) представляє 

собою необмежену по координаті y пластинку товщиною l, обмежену при 

x = 0 однорідним діелектриком з діелектричною проникністю  = 2 . В по-

перечному напрямку хвилевод є неоднорідним і характеризується віднос-

ною діелектричною проникністю  = (x). 

В роботі створені числові моделі 

планарних хвилеводів з оптима-

льним розширенням смуги одно-

модового режиму. Застосування 

таких хвилеводів підвищує фун-

кціональні можливості пристроїв 

інтегральної оптики за рахунок 

збільшення переліку хвилевод-

них елементів, які створюються 

на їх основі. Як приклад застосу-

вання методу [1], одержано мо-

делі одномодового неоднорідно-

го металодіелектричного хвиле-

воду для різних значень нормо-

ваної фазової швидкості поширюваної моди (Vph/c)
(1)

= 0,643, (Vph/c)
(2)

 = 

0,645 , (Vph/c)
(3)

 = 0,648. В якості покривного шару було вибране скло з діе-

лектричною проникністю 2 = 2,25. Дослідження проводилось на частоті 

 = 4,53. Розроблені моделі метало діелектричних хвилеводів мали на даній 

чатоті однакове значення групової швидкості поширюванової моди: 

Vgr/c = 0,640. На рис. 2 представлені профілі діелектричної проникності 

одержаних хвилеводів, на рис. 3 — дисперсійні криві. Для ілюстрації збі-

 

Діелектрик, (x) 

Діелектрик, 2 

l 

x 

z 

y Метал 

Рис. 1. Структура плоского неоднорідного 

діелектричного хвилеводу на металевій  

підкладці 
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льшення смуги одномодового режиму наведено криві основної та наступ-

ної моди. Номери кривих відповідають номерам профілів на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 Профілі діелектричної проник-

ності одержаних хвилеводів 

 

 

Рис. 3 Дисперсійні криві для двох мод 

одержаних хвилеводів 

На рис. 4 представлено розподіл поля поширюваної моди в залежності 

від товщини хвилеводного шару. 

Границею хвилеводного шару буде-

мо вважати значення , при якому 

виконується співвідношення  

             1 1/ 100% 0,01%m

Для перевірки методу був проведе-

ний машинний експеримент, який 

полягав в рішенні прямої задачі для 

одержаних хвилеводів. Результати 

показали розходження з вихідними 

даними на 0,15%, що обумовлено 

похибкою обчислень. Як висновок, 

слід відмітити, що задача моделю-

вання плоского діелектричного хви-

леводу на металевому екрані 

розв’язана за допомогою методу [1] 

повністю і однозначно. 
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Рис. 4 Розподіл поля поширюваної мо-

ди, номери кривих відповідають номе-

рам профілів на рис.2 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ХАРАКТЕРИСТИК ХВИЛЕВОДІВ КРУГЛОГО  

ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ДЛЯ ЗАДАНОГО РОЗПОДІЛУ  

ПОТУЖНОСТІ 

Левандовський В. Г., к.ф.-м.н., доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

 

Одномодові хвилеводи (ОХ), зокрема, одномодові оптичні хвилеводи  

є одним із важливих компонентів волоконно-оптичних ліній зв’язку. Ство-

рення ОХ із заданим коефіцієнтом локалізації потужності поширюваної 

моди в заданому шарі дозволяє зменшити втрати, як при з’єднанні хвиле-

водів, так і на мікровигинах. Щоб зменшити втрати при з’єднані, слід збі-

льшити значення коефіцієнту локалізації потужності поширюваної моди в 

центральних шарах хвилеводу. Методом [1] в даній роботі одержано моде-

лі ОХ із збільшеним значенням коефіцієнту локалізації потужності поши-

рюваної моди в центральних шарах хвилеводу. В даній роботі для визна-

чення нормувальних коефіцієнтів основного інтегрального рівняння мето-

ду [1] використовується співвідношення [2] 
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яке пов’язує розподіл поля основної поширюваної моди в синтезованому 

ОХ з коефіцієнтом локалізації потужності цієї моди G, який задається на 

фіксованій частоті. R1 та R2 — границі цієї області локалізації.  

В якості прикладу одержано функції зміни показника заломлення n(ш) 

в двох різних ОХ із значеннями коефіцієнта локалізації G = 0,975 (суцільна 

лінія), G = 0,955 (пунктир), які представлені на рис. 1. Моделювання про-

водилося на нормованій частоті V = 3,2 для фазової швидкості основної 

моди Vph /с = 0,6925 (с — швидкість світла у вакуумі). Значення радіусів 

серцевини вихідного та змодельованого ОХ співпадає. На рис. 2 зображена 

залежність сталої поширення В від довжини хвилі  для основної LP01 мо-

ди. Кружечком позначена частота відсікання наступної моди. Криві відпо-

відають профілям ОХ, наведеним на рис. 1. Видно, що в обох випадках має 

місце розширення діапазону одномодового режиму. Максимальне значен-

ня інтенсивності поля поширюваної моди LP01, розраховане на довжині 

хвилі  = 1,55 мкм в цих ОХ зміщено від осі хвилеводу, а із збільшенням 

відстані — монотонно зменшується. На рис. 3 наводиться функція коефіці-
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єнту локалізації потужності основної моди в залежності від довжини хвилі 

для обох синтезованих ОХ. 

 

Рис. 1. Профілі зміни показників залом-

лення в поперечному перерізі одержа-

них ОХ в залежності від зміни радіаль-

ної координати 

 

0.5 1.0 1.5 [мкмМ ]
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Рис. 2. Залежність зміни сталої поширен-

ня основної моди від довжини хвилі. 

Кружечком відмічено значення  

частоти відсічення наступної моди більш 

високого порядку 

Через збільшення локалізації 

потужності поширюваної моди в 

серцевині одержаних ОХ, 

з’являється можливість зменшен-

ня втрат при з’єднанні таких хви-

леводів, а також, — зменшення 

втрат на мікровигинах. 
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Рис. 3. Зміна коефіцієнта локалізації основ-

ної моди одержаних ОХ в залежності від 

довжини хвилі 
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ЙМОВІРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАХИСТУ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ  

МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ВІД ВПЛИВІВ КОРОТКИХ ЗАМИКАНЬ, 

ЩО ВИНИКАЮТЬ НА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ЛЕП 

Баховський П. Ф., к.т.н., доцент; Євсюк М. М., к.т.н., доцент 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 

Струми, що виникають на високовольтних лініях електропередач 

(ЛЕП) при коротких замиканнях (КЗ) можуть впливати на базові станції 

(БС) мобільного зв’язку. Шляхи надходження перенапруг на БС при КЗ на 

ЛЕП зображені стрілками на рис. 1 [1]. 

Основним принципом за-

хисту БС є вирівнювання 

потенціалів між двома 

провідниками [1]. У разі ж 

виходу з ладу захисних 

пристроїв, можливе вини-

кнення режиму КЗ у будь-

якій точці високовольтної 

ЛЕП, при цьому поздовж-

ня ЕРС стає значно біль-

шою за допустиму [2]. 

Якщо припустити, що ви-

никнення КЗ у різних точ-

ках ЛЕП будуть рівнозна-

чними [2], то, враховуючи, 

що ймовірність виникнен-

ня КЗ у сегменті довжи-

ною Lп прямопропорційна 

довжині цього сегменту, можна розрахувати ймовірність виникнення КЗ у 

такому сегменті ненадійної ділянки високовольтної ЛЕП за формулою [2]: 

/kzn n lepP L L                                                        (1) 

де Pkzp — ймовірність виникнення КЗ в n–ому сегменті ненадійної ділянки 

ЛЕП довжиною Ln; Llep — загальна довжина ЛЕП. 

Ненадійні сегменти на високовольтних ЛЕП можна визначити, вико-

навши ряд розрахунків приведених напруг за допомогою розробленої ма-

тематичної моделі [2] впливу ЛЕП на БС, задаючи послідовно ряд сегмен-

тарних точок КЗ з біжучими координатами Хкз. Для кожного сегменту за 

результатами проведених розрахунків визначається максимальна величина 

наведеної ЕРС — Еn на БС з урахуванням кута впливу — Ψn. Для розраху-

нку випадку КЗ у ненадійному сегменті розрахуємо величину остаточної 

ЕРС за формулою [2]:  

 
Рис.1. Шляхи надходження перенапруг на базові 

станції при КЗ на ЛЕП 
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. ( , )n o n n nE E S E                                                 (2) 

де Еn.о  —  остаточна величина наведеної ЕРС; Ψn  —кут впливу; Еn  — мак-

симальна величина наведеної ЕРС; S — коефіцієнт захисної дії від величи-

ни Еn. 

КЗ у кожній точці ненадійного сегменту довжиною Ln охарактери-

зуємо модулем наведеної на БС ЕРС і кутом характеру впливу, який буде 

мінятися при зміні точки КЗ у межах сегменту Ln. Якщо такі зміни незнач-

ні, то можна задати для всіх точок КЗ у ненадійному сегменті модуль наве-

деної на БС ЕРС, що дорівнюватиме максимальному значенню, а кут хара-

ктеру впливу мінімальному значенню, тобто Еn і Ψn відповідно. При КЗ на 

високовольтних ЛЕП значення фаз напруг ЛЕП Uе, при яких виникають КЗ 

є випадковою величиною, що розподіляється за певним законом. Щіль-

ність розподілення ймовірності F(U) буде рівною [3]: 
0

22
( ) / 2

eU U

UF K e 


 
   

 
                                    (3) 

де (0≤Uе≤π), К — нормований коефіцієнт для законів розподілення,  

σ — параметр, що залежить від номінальної напруги ЛЕП. 

При збільшенні робочої напруги високовольтної ЛЕП функція F(U) бу-

де нерівномірною (зменшиться), а максимальною стане при куті Ψn, близь-

кому до 90º. Ймовірність виникнення КЗ у ненадійному інтервалі фаз РΔU 

дорівнює різниці функцій розподілення від нижнього значення фази і ниж-

нього значення ΔU ненадійного інтервалу в сегменті [3]: 
1 2

( 1) ( 2)

0 0

( ) ( )
e eU U

U Ue UeP F F f d f d                               (4) 

Якщо існують такі ненадійні сегменти, причому ймовірність виник-

нення КЗ хоча б в одному з них більша допустимої величини, то для таких 

БС необхідно мати додатковий захист. Маючи розрахункові дані щодо 

ймовірності ненадійних сегментів на високовольтних ЛЕП, можна забезпе-

чити більш оптимальний захист БС від впливу КЗ.  
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дидата технических наук. Москва–Запорожье — 1987. 

3. Ишкин В. Х. и др. Вероятностный подход к определению опасного влияния ли-

ний електропередач на линии связи. Энергетика за рубежом. Влияние електро-

установок високого напряжения на окружающую среду. Пер. докл. СИГРЭ-82 / под ред. 

Шкарина Ю. П. : Энергоатомиздат, 1984.   
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ НА ГРАФАХ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ РЕА 

Гліненко Л. К., к.т.н., доц., Фаст В. М., к.т.н., доц.,  

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

До задач на графах зводяться задачі мінімізації довжини джгутів у 

блоках та стояках РЕА, пошуку оптимального переміщення головки мані-

пулятора, що встановлює поверхневі компоненти на друкованих платах, 

оптимізації довжини телекомунікаційних мереж та багато інших. Розпо-

всюдженість таких задач висуває вимогу оперативного їх розв’язання за 

допомогою доступного і простого у використанні програмного забезпе-

чення, що робить актуальним дослідження можливостей застосування для 

комп’ютерної підтримки їх розв’язання пакету MS Excel.  

Можливості надбудови Solver (Пошук рішення) MS Excel 7.0 — 2010 з 

підтримки розв’язання екстремальних задач на графах розглядаються у 

[1, 2], проте запропоновані варіанти моделювання цих задач у вигляді тра-

диційної транзитної транспортної задачі є некоректними унаслідок непід-

тримки при реалізації симплекс методу у Solver умови зв’язності графа. 

Метою даної роботи є дослідження ефективних способів розв’язання екст-

ремальних задач на графах у MS Excel Solver на основі застосування відпо-

відних аналітичних представлень графа.  

У запропонованому підході для встановлення обмежень зв’язності ос-

таточного графа та балансу потоків використовуються властивості таблич-

ного представлення структури шуканої остаточної частини графа табли-

цею змінних, яка після знаходження шуканих значень хіj може розглядати-

ся як фрагмент його матриці суміжності. 

Від матриці суміжності заповнена таблиця змінних відрізнятиметься 

відсутністю стовпців та рядків, що відповідають справжнім пунктам про-

позиції та попиту відповідно, проте, за очевидної відсутності у маршруті 

ребер типу «петля», даного фрагменту матриці суміжності достатньо для 

однозначного задання структури маршруту перевезень. Тоді аналогічним 

способом сформований фрагмент матриці суміжності вихідного графа, у 

якому виключені стовпці та рядки, що відповідають справжнім пунктам 

пропозиції та попиту відповідно, буде однозначно задавати структуру ви-

хідного графа, оскільки у ньому буде втрачена лише інформація про комі-

рки Кіі та Кjj, де і, j — номери вершин графа, що відповідають справжнім 

пунктам пропозиції та попиту. За відсутності ребер типу «петля» значення 

цих комірок завжди будуть нульовими. 

Якщо такий фрагмент матриці суміжності, для якого ми пропонуємо 

назву «редукованої матриці суміжності», сформувати, розставивши рядки і 

стовпці, що відповідають пунктам пропозиції, попиту і транзиту, у тому ж 

порядку, що і у транспортній таблиці та у матриці невідомих, то отримана 
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матриця задаватиме обмеження на структуру не лише вихідного, а і оста-

точного графа, знаходження якого є метою задачі. Якщо позначити Кgh 

значення комірки редукованої матриці суміжності, яка відповідає перетину 

g-го рядка, який відповідає g-й вершині графа, і h-го стовпця, який відпо-

відає h-й вершині графа, а Хgh — значення відповідної комірки матриці 

змінних, то обмеження на структуру остаточного графа прийме вигляд: 










00

00

ghgh

ghgh

gh KякщоX

KякщоX
X .                                  (1) 

Реалізувати це обмеження на аркуші Excel можна двома способами: 

1) якщо у редуковану матрицю суміжності вихідного графа на перети-

ні стовпця і рядка, що відповідають суміжним вершинам вихідного графа, 

замість 1 вводити максимально можливий обсяг перевезень через довіль-

ний пункт Хmax, то у модель задачі додасться обмеження:  

ghgh KX  ,                                                      (2) 

яке разом з початковим обмеженням Хgh  0 забезпечує виконання обме-

ження структури графа. Аналогічний результат може бути отриманий до-

множенням редукованої традиційної матриці суміжності графа на Хmax:  

}Bb;Ba;Bmax{X max
jt

max
itmax  ,                             (3) 

де max

ita , max

jtb  — максимальні обсяги пропозиції та попиту у транзитних пун-

ктах пропозиції та попиту для випадку, коли транзитними є не лише про-

міжні, але й кінцеві пункти пропозиції чи попиту; В — обсяг буфера; 

2) якщо редукована матриця суміжності задається традиційно, і Кgh 

приймає значення з множини булевих змінних 01, то на змінні Хgh має на-

кладатися додаткове обмеження Хgh = 0 для всіх Кgh = 0, яке досягається без 

використання функції «ЕСЛИ» множенням комірок матриці невідомих на 

відповідні комірки редукованої матриці суміжності вихідного графа. 

Умова балансу потоків реалізується у моделі задачі на аркуші Excel 

через умову рівності сум по рядках і стовпцях таблиці невідомих, які від-

повідають тим самим транзитним пунктам; для транзитних пунктів попиту 

різниця між вхідними та вихідними потоками має дорівнювати відповід-

ним обсягам попиту, для транзитних пунктів пропозиції обсягу пропозиції 

має дорівнювати різниця між вихідними і вхідними потоками. Таке пред-

ставлення графа придатне для розв’язання задач на пошук мінімального 

шляху та мінімального покриття графа. 

Література 
1. Кузьмичов А. І. Математичне програмування в Excel: Навч. посіб. / 

А. І. Кузьмичов, М. Г. Медведєв. — К. : Вид-во Європ. Ун-ту, 2005 — 320 с. 

2. Critical Path [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://exsolver.narod.ru/NFP/NFP_short_way.html. — Назва з екрана. 

  



Проектування, технологія та експлуатація  
радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка 

 Міжнародна науково-технічна конференція  
 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 63 

 

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ БАЗОВОЇ СТАНЦІЇ  

КОМІРКОВОГО ЗВЯЗКУ ПРИ ВРАХУВАННІ ЇЇ ПРОСТОЮ ПІД 

ЧАС РЕМОНТУ 

Мандзій Б. А., д.т.н., професор, Озірковський Л. Д., к.т.н., доцент, 

Мельник В. М. , студент; Тиндик О. І. , магістрант 

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

Особливістю експлуатації базових станцій коміркового зв’язку є за-

безпечення мінімального часу їх простою, оскільки це тягне за собою не 

тільки економічні витрати, але й  втрату інформації та зниження показни-

ків якості мережі в цілому. Простій виникає під час проведення ремонту чи 

процедур технічного обслуговування підсистем базової станції. 

При визначенні оптимальних часів ремонту апаратури при яких імові-

рність простою буде мінімальною необхідно мати моделі процесу техніч-

ного обслуговування. Для кількісної оцінки надійності в практиці проекту-

вання застосовують марковські моделі (метод простору станів) на основі 

яких виводять вирази для оцінки показників надійності [1]. Моделі для си-

стем з ремонтом є у [1, 2], однак в цих моделях кількість ремонтів є необ-

меженою, що знижує з одного боку їх адекватність, а з іншого — точність 

оцінки показників надійності. 

Тому актуальним є побудова марковських надійнісних моделей систем 

з обмеженою кількістю ремонтів, які дають змогу оцінити простій. 

Об’єктом дослідження є базова станція коміркового зв’язку стандарту 

CDMA AirLink 8000 компанії Eagle Telephonics, Inc [3]. 

Основою базової станції є двa радіоблоки. При виході з ладу одного 

радіоблока базова станція зупиняється і генерується сигнал який повідом-

ляє систему моніторингу про відмову, після чого здійснюється технічне 

обслуговування базової станції. Вихід з ладу інших блоків базової станції 

не призводить до її зупинки, оскільки вони мають відмовостійку структу-

ру. 

Структурна схема надійності представляється послідовним з’єднанням 

2-х радіоблоків. В системі передбачено однократне технічне обслугову-

вання кожного з радіоблоків. Катастрофічна відмова наступає при виході з 

ладу одного з радіоблоків при використаному одноразовому ремонті.  

Оскільки при виході з ладу одного з радіоблоків передбачено ремонт, 

то базова станція до закінчення ремонту знаходиться в стані простою. То-

му необхідно визначити час ремонту та надійність апаратури при яких 

простій буде мінімальним. Це можливо здійснити, якщо мати математичну 

модель яка дозволяє отримати функцію готовності з врахуванням простою. 

На її основі можна здійснити оптимізацію показників системи з метою 

зменшення простою.  
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Відповідно до структурної схеми надійності базової станції 

побудовано граф станів та переходів, який містить 9 станів. P1, P4, P5, 

P8 — стани системи, в яких вона є працездатною; P2, P3, P6, P7 — стани 

простою системи під час ремонту; P9 — стан катастрофічної відмови 

системи; 

На основі графу станів та переходів сформовано систему диференціа-

льних рівнянь Колмогорова-Чепмена, яка є аналітичною моделлю. Сфор-

мовану систему диференційних рівнянь було розв’язано чисельним мето-

дом Рунге-Кутта за допомогою MathCAD.  

Розв’язок системи рівнянь дав 

розподіл ймовірностей перебуван-

ня системи у кожному стані. На 

основі цього розподілу сформова-

но показники ефективності базо-

вої станції: 

Функція готовності із враху-

ванням простою 

1 4 5 8( ) ( ) ( ) ( ) ( )ГK t P t P t P t P t   
 

Ймовірність попадання в стан 

простою 

2 3 6 7( ) ( ) ( ) ( ) ( )простP t P t P t P t P t   
 

Ймовірність безвідмовної роботи 

1( ) ( )брP t P t  

Ймовірність відмови 

9( ) ( )Q t P t  

Розроблено математичну модель для оцінки надійності станції комір-

кового зв’язку з обмеженим ремонтом. Дана модель, на відміну від існую-

чих дає змогу враховувати обмежене відновлення та вплив простою на фу-

нкцію готовності. Розроблена модель дозволяє підібрати тривалості ремо-

нту так, щоб простій був мінімальний, а функція готовності максимальна. 

Література 
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Рис.1 Показники надійності 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ 

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 

Нікітчук А. В., магістрант; Уваров Б. М., д.т.н., професор 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для радіоелектронних засобів (РЕЗ) показники надійності є важливи-

ми (іноді і визначальними) функціональними характеристиками, тому не-

обхідним є аналіз впливу на них зовнішніх дестабілізуючих факторів-

механічних, температури, вологості, іонізуючого випромінювання. 

Статистичний аналіз показує, що для РЕЗ відносне число відмов у 

процесі експлуатації, викликаних дією механічних і теплових факторів, 

досягає 70 − 80%[1]. 

Значення експлуатаційної інтенсивності відмов більшості груп РЕЗ 

розраховуються за математичними моделями, які мають вигляд: 

' '
. .

1 1

    або      ,
n n

е б р i е б с г р i
i i

К K К K   
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де  ' '
. . .б б с г   — базова інтенсивність відмов групи радіоелементів, при 

умовах: номінальне навантаження при температурі навколишнього середо-

вища t = 25
o 

C;  . . .б б с г   — базова інтенсивність відмов групи радіоеле-

ментів для усереднених режимів застосування в апаратурі групи 1.1 (елек-

тричне навантаження, рівне 0,4 від номінального; температура навколиш-

нього середовища t = 30
o 
C); КР  — коефіцієнт режиму, який враховує зміну 

 ' '
. . .б б с г   в залежності від електричного навантаження і температури на-

вколишнього середовища; Кі  — коефіцієнти, що враховують зміни експлу-

атаційної інтенсивності відмов в залежності від різноманітних факторів 

(вимог до розробки і виготовлення апаратури, жорсткості умов експлуата-

ції, складності апаратури тощо); n — число факторів що враховуються. 

Основною проблемою «ручних» розрахунків показників надійності 

РЕЗ є значна затрата часу на виконання пошуку параметрів надійності для 

кожного із елементів конструкції, а також велика кількість однотипних ро-

зрахунків та можливість виникнення помилок внаслідок неуважності опе-

ратора. 

Отже, основною задачею, є спрощення та прискорення процесу розра-

хунку надійності РЕЗ, для вирішення якої створено спеціальний програм-

ний продукт «Надійність РЕЗ». 
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За допомогою створеного 

програмного продукту можливо 

виконувати розрахунок надійності 

радіоелектронних засобів, що в 

свою чергу передбачає визначення 

показників надійності РЕЗ за ві-

домими показниками надійності їх 

елементів та вузлів.  

Після запуску програми, за 

допомогою файлу «Надійність 

РЕЗ» з розширенням .exe, на екра-

ні з’явиться головне вікно (рис. 2). 

Для виконання розрахунків необ-

хідно ввести вхідні дані, або зава-

нтажити вхідний файл. Ввід вхід-

них даних виконується наступним 

чином. Насамперед проводиться 

вибір елементів з бази даних (БД) програми. Якщо потрібних елементів у 

базі даних немає, то їх можна додати за допомогою редактора. Далі необ-

хідно ввести кількість елементів заданого типу, значення коефіцієнту елек-

тричного навантаження та температуру. При необхідності до розрахунку 

можливо додати коефіцієнти впливу Кі, що враховують зміни експлуата-

ційної інтенсивності відмов в залежності від різноманітних факторів. Після 

виконання розрахунків програма зберігає результати у окремий вихідний 

файл, який можливо переглянути за допомогою будь якого браузера.  

За допомогою автоматизації розрахунку надійності РЕЗ можливо не 

тільки значно зменшити затрати часу на пошук необхідних елементів та їх 

параметрів, але і ефективно, з високою точністю, проводити самі розраху-

нки. Програма може застосуватися як для розрахунку показників надійнос-

ті, так і для підбору більш «витривалих» елементів задля збільшення імові-

рності безвідмовної роботи. 
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Рис.1. Головне вікно програми 
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СТРУКТУРНА СХЕМА ПЕРЕТВОРЮВАЧА НАПРУГИ ДЛЯ  

ЖИВЛЕННЯ БОРТОВОЇ АПАРАТУРИ 

Олійник С. М., студент, магістр; Мовчанюк А. М., к.т.н, доцент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Перетворювачі напруги 12/220 знайшли широке застосування на тран-

спорті: для живлення медичної апаратури в каретах швидкої допомоги, 

живлення спец обладнання в автомобілях дорожніх ремонтних служб, різ-

ного роду спеціальному транспорті. Але при цьому на ринку України не-

має жодного пристрою який би задовольняв потреби споживачі і при цьо-

му відповідав стандартам [1] та вимогам до автомобільної апаратури [2]. 

Пристрої можуть серйозно нашкодити здоров’ю людини або призвести до 

несправності чи займання автомобіля, мають малий строк служби. Вони не 

призначені для використання в автомобілі та не можуть забезпечити необ-

хідної вібростійкості, волого та пило захищеності. Враховуючи все вище 

сказане пропонується розробити структурну схему перетворювача напруги 

бортової мережі автомобіля в змінну напругу 220В який би відповідав ви-

могам [1] і [2], та розрахований на вихідну потужність не менше 600Вт. 

Найбільш доцільним є використання перетворювача на базі підсилю-

вача класу D. Форма струму вихідних транзисторів може приймати вид 

майже прямокутних імпульсів. Опір відкритого каналу сучасних силових 

МДП-транзисторів вимірюється тисячними Ом, тому в першому набли-

женні можна вважати, що в режимі D транзистор працює без втрат потуж-

ності. ККД реальних підсилювачів класу D дорівнює приблизно 90%, в 

найбільш економічних зразках 95%, при цьому він мало залежить від вихі-

дної потужності [4].  

Розглянемо типові схеми перетворювачів та потужності при яких вони 

використовуються: 
Таблиця 1  

Основні схеми перетворювачів 

Схема Діапазон потужностей Складність 

Зворотньоходовий перетворювач 1 Вт… 100 Вт низька 

Прямоходовий перетворювач 1 Вт … 200 Вт Низька 

Двотактний перетворювач 200 Вт… 500 Вт Середня 

Напівмостовий перетворювач 200 Вт … 500 Вт Висока 

Мостовий перетворювач 500 Вт … 2000 Вт Дуже висока 

Видно, що найкращим варіантом буде використовувати схему перет-

ворювача напівмостового типу [4], рис. 1. Теоретично можливий ККД та-

кого перетворювача 85-90% та якщо врахувати великий перепад напруг 

ККД знизиться до 80-85%. Пропонується перетворювач розбити на части-

ни. 
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Якщо розбити на пара-

лельні блоки, в цьому випа-

дку струм, що протікає у 

вихідних каскадах буде 

зменшено, за рахунок чого 

зменшується навантаження 

на випрямних діодах, але 

струм у ключах та перепад 

напруг все ще залишається 

високим. В іншому випадку, 

зменшивши перепад напруг 

при послідовному включен-

ні ми зменшуємо струм че-

рез ключі, та суттєвим недоліком є протікання повного струму наванта-

ження через вторинну обмотку та випрямні діоди. При цьому за рахунок 

меншої напруги можна використати у вигляді випрямних діодів – діоди 

Шоткі, з меншим падінням напруги. Проаналізувавши два варіанти вклю-

чення пропонується використати комбіновану схему з послідовно парале-

льним ввімкненням перетворювачів. Остаточна структурна схема приведе-

на на рис. 2. 

 

Рис. 2.Структурна схема перетворювача 12/220 
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ТЕРМОСТАТУВАННЯ ЧАСТОТИ КВАРЦОВОГО РЕЗОНАТОРА ІЗ 

ПЕРЕДБАЧЕННЯМ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ 

Клепіковський А. В. 

Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці, Україна 

Системи контролю температури, які застосовують для термостатуван-

ня різноманітних радіоелектронних пристроїв має ряд дестабілізуючих фа-

кторів. Огляди цих системи можна виділити декілька основних вузлів: 

об’єкт, давач температури, система автоматичного регулювання і прийнят-

тя рішень, блок активної компенсації температури, теплообмінна систе-

ма [1, 2]. При застосуванні таких систем, коли наперед встановлене зна-

чення температури порівнюється із виміряним, виникає деякий гістерезис 

у температурах при прийнятті рішень. Це призводить до виникнення яви-

ща биття і резонансу температур. Що є неприпустимим при термостату-

ванні об’єктів чутливих до зміни температури. До таких об’єктів можна 

віднести і кварцові резонатори, у яких при зміні температури на одиниці 

градусів можливі зміни частоти резонансу на 1 – 10 ppm в залежності від 

типу резонатора [3 – 4]  

Аналіз даного виразу дозволяє зробити наступні висновки. Зміна 

струму, що протікає через кристал кварцового резонатора призводить до 

зміни його температури. Миттєва зміна струму призводить до поступового 

підвищення температури. Тому можна використовувати значення струм 

для визначення зміни температури резонатора, а і для визначення необхід-

них температурних режимів активної системи термостатування, які забез-

печать постійне значення тепловідведення. 

Розглядаючи процес само розігріву кристалу кварцового резонатора та 

теплопередачі теплової потужності назовні та розв’язуючи спільне рівнян-

ня відносно приросту температури, отримано залежність зміни температу-

ри при протіканні струму: 

      stxTKCiRtxiRT tt  4cos2cos2
22
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Вираз для знаходження частоти від струму наступний: 

     3
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Якщо з отриманого виразу (2) з урахуванням (1) знайти струм, отри-

муємо вираз який дозволить знайти припустиме значення струму при яко-

му буде забезпечуватись припустима нестабільність частоти кварцового 

резонатора: 
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Даний вираз (4) дозволяє знайти значення струму через кварцовий ре-

зонатор при заданих фізичних і частотних параметрах.  

Застосування виразів (1) та (3) дозволяє передбачати зміни температу-

ри та встановлювати значення термостатування наперед, з метою недопу-

щення перегріву кварцового резонатора, а отже і неприпустимого уходу 

частоти від заданого. З іншого боку використання виразу (2) дозволяє ви-

значати значення частоти від значення струму що протікає через кварцо-

вий резонатор, що в свою чергу дозволяє керувати резонансною частотою 

резонатора в невеликих межах, шляхом встановлення заданого струму і 

проводити підстроювання частоти. Отже схема термостатування повинна 

включати в себе давач струму через кварцовий резонатор, давач темпера-

тури, високошвидкісний вимірювач частоти, термоелектричний еле-

мент [5 – 6]. 

Література 

1. Кравченко А. В. Активное термостатирование полупроводниковых СВЧ-

генераторов / А. В. Кравченко, С. В. Плаксин, И. И. Соколовский // Технология и конс-

труирование в электронной аппаратуре, 2005. — №3. — С. 63 — 64. 

2. Хоменко И. В. Терморегулятор термостатированного генератора и способ на-

стройки данного терморегулятора. Патент России №2463700, 20.04.2011, Опубл. 

10.10.2012, Бюл. №28. 

3. Офіційний сайт ЗАО «Промэлектроника» Режим доступу до журн.: 

http://www.promelec.ru/catalog_info/ — Назва з екрана. 

4. Офіційний сайт ООО НПП «Метеор-Курс» Режим доступу до журн.: 

http://www.meteor-kurs.ru/products.html — Назва з екрана. 

5. Термоэлектрический эффект: Методические указания к виполнению лаборатор-

ной работы Э-14а по курсу общей физики для студентов всех специальностей. — 

Томск: Изд-во ТПУ, 2008. — 15 с. 

6. Орнатский П. П. Теоретические основы информационно-измерительной техни-

ки. — Киев: Вища школа, 1983. — 455 с. 

  

http://www.promelec.ru/catalog_info/


Проектування, технологія та експлуатація  
радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка 

 Міжнародна науково-технічна конференція  
 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 71 

 

ФОКУСИРУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

Гришко И. А., ас.; Новосад А. А., асп.; Луговской А. Ф., д.т.н., проф.  

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Эффективность ультразвукового кавитационного оборудования в зна-

чительной степени зависит от правильности организации звукового поля в 

технологическом объеме кавитационной камеры, от эффективности введе-

ния в жидкость ультразвуковых колебаний, от достигаемого уровня интен-

сивности колебаний в заданной области кавитационной камеры, а также от 

правильной организации движения обрабатываемого потока жидкости че-

рез зоны с максимальной интенсивностью кавитации. Это позволяет до-

биться высокой эффективности кавитационных технологических процес-

сов и обеспечить долговечность оборудования в условиях интенсивной ка-

витационной эрозии твердых поверхностей. 

Широко распространены открытые тонкостенные кавитационные ван-

ны. В этих ваннах для возбуждения кавитации обычно используются мало-

амплитудные ½-волновые приводы-излучатели. Излучатели устанавлива-

ются на донной или боковых поверхностях ванны. Такие кавитационные 

ванны способны ввести в жидкость ультразвуковые колебания с интенсив-

ностью до 8…10 Вт/см
2
. Повысить интенсивность ультразвуковых колеба-

ний не удается из-за возникающей на излучающей поверхности приводов 

кавитационной прослойки, которая вследствие своей двухфазности приво-

дит к снижению акустического сопротивления нагрузки. 

Существенного локального повышения интенсивности звука удается 

достичь за счет фокусировки ультразвуковых колебаний вдоль оси трубы 

или в фокусе собирающей акустической линзы [1]. Аппараты с полусфери-

ческой или сферической (рис. 1) акустической линзой ввиду своей низкой 

технологичности, малой производительности и трудности реализации об-

работки жидкости в потоке, применяются только в исследовательских це-

лях. Они позволяют в фокальной области достичь интенсивности звука 200 

Вт/см
2
 и более.  

Фокусировка вдоль оси трубы 

может быть реализована с помощью 

высокоамплитудного резонансного 

привода, излучающего ультразвуко-

вые колебания вдоль оси нерезо-

нансной цилиндрической кавитаци-

онной камеры (рис. 2) [1]. 

  
Рис. 1 Полусферический и сферический 

УЗ кавитационный аппарат с фокусиров-

кой колебаний в точке 
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Фокусировка достигается за счет отражения волны от 

внутренней цилиндрической поверхности камеры. Кон-

структивное увеличение площади излучающей поверхно-

сти позволяет обеспечить высокую подводимую мощ-

ность при хорошем согласовании с нагрузкой [2]. 

В таких технологических аппаратах в центральной 

части цилиндрической камеры удается повысить интен-

сивность звука до 20 Вт/см
2
. Дальнейшее повышение 

подводимой энергии приводит к образованию парогазо-

вой прослойки на излучающей поверхности и снижению 

эффективности введения в жидкость ультразвуковых ко-

лебаний, что не позволяет создать установки достаточно 

большой мощности. 

Концентрация УЗ энергии вдоль оси цилиндрической 

проточной камеры может быть достигнута также за счет 

возбуждения радиальной моды колебаний цилиндриче-

ской стенки камеры. Для эффективного возбуждения ко-

лебаний и уменьшения степени искажения колебаний на 

наружной образующей поверхности устанавливают уль-

тразвуковые резонансные приводы с ножевидными трансформаторами ко-

лебательной скорости (рис. 3) [3].  

В этом случае за счет большой поверх-

ности излучения в жидкость удается ввести 

существенно больший уровень ультразву-

ковой энергии. На внутренней поверхности 

вибраторов при этом не образуется кавита-

ционная прослойка, а слабая кавитационная 

эрозия излучающей внутренней поверхно-

сти колец обеспечивает долговечность ка-

витационной камеры (рис. 4).  

В такой конструкции удается обеспе-

чить интенсивность звука 60…150 Вт/см
2
. 
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Рис. 2 Картина 

концентрации 

УЗ колебаний по 

оси цилиндриче-

ской камеры 

 
Рис. 3 Цилиндрическая проточ-

ная камера с ножевидными 

трансформаторами скорости 
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РАЗРАБОТКА АППАРАТУРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С 

РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 

Васильев В. И.  

Конотопский институт Сумского государственного университета 

г. Конотоп, Украина  

Конструкции протяженных промышленных установок характеризуют-

ся взаимодействием систем сосредоточенных и распределенных масс (кон-

вейерные линии, подъемные установки глубоких шахт, буровые установки 

и др.). Это ухудшает их динамические свойства, быстродействие, безопас-

ность, ресурс оборудования.  

Для эффективной работы в автоматизированных системах на этапе 

проектирования аппаратуры в такие установки закладываются оптималь-

ные законы управления. При создании математических описаний (моде-

лей) сложных  систем с инерционными элементами разной физической 

природы удобно пользоваться методом структурного моделирования [1].  

Проведены исследования по со-

зданию аппаратуры автоматически 

регулируемого аварийного торможе-

ния подъемных установок глубоких 

шахт с учетом влияния упругой части 

подъема на динамику торможе-

ния [2]. 

В качестве расчетной принята 

схема уравновешенного подъема, ха-

рактерная для подъема со шкивом трения и лифта. Структурная схема ди-

намической модели подъема приведена на рис. 1. TF , CTF , 
'

1yF , 
"

1yF  — уси-

лия, соответственно: тормозное, статическое, в точках сопряжения канатов 

и органа навивки (барабана, шкива трения), v  — скорость движения подъ-

емной машины. Передаточные функции упругой части статически уравно-

вешенной системы подъема [1] имеют вид: 
' ' 1 ' '
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, 

где: i1  — коэффициенты соотношений движущихся масс, 
' " ' "

i i i ia ,  a ,  b ,  b  — 

коэффициенты дифференциальных уравнений, n  — порядок передаточ-

ных функций, учитывает тип установки, количество и параметры упругих 

Рис. 1. Структурная схема динамики 

уравновешенного подъема 
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свойств ветвей подвесных и уравновешивающих канатов. В частности, для 

уравновешенного подъема, с учетом всех ветвей канатов, 4n  .  

Согласно теории устойчивости и оптимальных систем качество пере-

ходного процесса определяется свойствами знаменателя передаточной 

функции объекта управления, а переходные процессы можно считать оп-

тимальными, если в любой момент времени хотя бы одна из переменных 

достигает ограничения.  

Методами компьютерного моделирования исследованы способы ап-

проксимации математического описания динамики подъема, в частности, 

путем пренебрежения упругостью уравновешивающих канатов и включе-

ния их масс в массы соответствующих сосудов. Результаты моделирования 

представлены на рис. 2. Сравнение переходных процессов в усилиях '

1 ( )yF t  

и "

1 ( )yF t  для сосудов, расположенных в крайних положениях, с учетом и 

без учета влияния упругости уравновешивающих канатов, показало отсут-

ствие значительной погрешности вычислений по частоте, амплитуде,  коэ-

ффициенту затухания колебаний и установившемуся значению.  

Исследован способ аппроксимации 

сложных колебаний функцией вида: 

( ) sin( )at

ycmy t Ae t y    ,  

где ( )y t , A , , a , , ycmy  — соответ-

ственно, аппроксимирующая функция, 

амплитуда, частота, коэффициент зату-

хания колебаний, фазовый сдвиг, уста-

новившееся значение.  

Полученные параметры частоты и 

коэффициента затухания основного то-

на колебаний системы используются 

для настройки задающего устрой-

ства [3]. В качестве него используется 

нелинейный фильтр второго порядка, 

который обеспечивает оптимальный закон управления динамическими ре-

жимами. 
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Рис. 2. Переходные характеристики 

усилий 
'

1 ( )yF t  и 
"

1 ( )yF t , с учетом (а) 

и без учета (б) влияния упругости 

уравновешивающих канатов 
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УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДРІБНОДИСПЕРСНЕ РОЗПИЛЕННЯ  

В ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ ПРОСВІТЛЮЮЧОГО ШАРУ НА 

КРЕМНІЄВІ ПЛАСТИНИ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 

Луговський О. Ф., д.т.н., проф.; 

Ляшок А. В., аспірант; Новосад А. А., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Для реалізації цілого ряду технологічних процесів на якісно вищому 

рівні в радіоелектронній промисловості потрібний дрібнодисперсний аеро-

золь. Так, наприклад, при виготовленні напівпровідникових мікросхем, 

при покритті напівпровідникових пластин фоточутливим шаром на стадії 

фотолітографії, при нанесенні спеціальних захисних покриттів та ін. [1]. 

Технологічний процес нанесення покриття шляхом розпилювання є важ-

ливою складовою технології виготовлення сонячних батарей, які дозволя-

ють вирішувати актуальну проблему залучення альтернативних джерел 

енергії. Якість, ефективність та довговічність кремнієвих сонячних батарей 

залежить від стабільності товщини шару покриття, що наноситься на кре-

мнієву пластину з метою просвітлення та захисту. При великих розмірах 

кремнієвих пластин проблема нанесення рівномірного шару покриття зна-

чно зростає. 

Забезпечити дрібнодисперсний аерозоль, що дозволяє отримувати які-

сні та рівномірні по товщині плівки матеріалів, можна за допомогою ульт-

развукового розпилення [2, 3]. 

Ультразвукове розпилення рідини може здій-

снюватися двома способами — розпиленням у 

фонтані та в тонкому шарі [4]. Ультразвуковий 

спосіб розпилення рідини в тонкому шарі відріз-

няється низькою споживаною потужністю, малою 

інерційністю та широкими можливостями елект-

ронного регулювання продуктивності. За рахунок 

цього даний спосіб розпилення доцільно викорис-

товувати в системах нанесення покриттів в хіміч-

ній та радіоелектронній промисловості. 

Ультразвуковий спосіб розпилення рідини в 

тонкому шарі відбувається за рахунок введення 

ультразвукових коливань в тонкий шар рідини, що 

призводить до виникнення, так званого, кавітацій-

но-хвильового механізму розпилення. Реалізувати 

цей спосіб допомагають спеціальні ультразвукові диспергатори (рис. 1), в 

яких досягнення необхідної амплітуди коливань, при якій досягається руй-

 

Рис.1. Ультразвуковий 

диспергатор 



Проектування, технологія та експлуатація  
радіоелектронної техніки. Ультразвукова техніка 

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

 

нування капілярних хвиль на поверхні шару рідини, забезпечується за ра-

хунок застосування трансформаторів коливальної швидкості 

Цей спосіб розпилення реалізується зазвичай на частотах 20 – 100 кГц 

і дозволяє забезпечити необхідну форму аерозольного факелу з дисперсні-

стю аерозолю 5 – 20 мкм. Кавітаційний принцип отримання аерозолю в 

ультразвукових диспергаторах забезпечує постійне очищення каналів під-

воду рідини, що зменшує вимоги до попереднього очищення рідини. 

Технологія нанесення просвітлюючого покриття на кремнієві пласти-

ни сонячних батарей реалізується за допомогою ультразвукового розпилю-

вання в тонкому шарі на частоті 66 кГц.  Досягнення необхідних парамет-

рів аерозолю та геометричних характеристик факела відбувається за допо-

могою вибору частоти резонансних коливань диспергатора, форми повер-

хні розпилювання та способу підведення рідини (рис. 2).  

Слід відзначити, що найбільш доці-

льно системи автоматичного керування 

будувати із застосуванням ультразвуково-

го способу розпилення рідини. Швидкодія 

та високий ККД сучасних ультразвукових 

диспергаторів для розпилення в тонкому 

шарі дозволяють широко застосовувати їх 

в механотронних системах, які забезпе-

чують високу ефективність багатьох тех-

нологічних процесів. Впровадження нової 

високоефективної технології нанесення 

покриття дозволяє підвищити конкурен-

тоспроможність продукції підприємств і 

вивести її на світовий ринок.  
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Рис.2. Апаратура для реалізації 

технології ультразвукового нане-

сення покриття на кремнієві плас-

тини великого розміру 
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Секція 3. Теорія та практика радіовимірювань 

ТЕПЛОВИЙ ГЕНЕРАТОР З РЕВЕРСНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ  

ТЕМПЕРАТУРИ 

Яненко О. П., д.т.н., професор; Перегудов С. М. к.т.н., доцент;  

Вінокуров В. С., студент. 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна  

Широке застосування методу мікрохвильової резонансної терапії 

(МРТ) в клінічній практиці лікарів різних спеціальностей [1] стимулювало 

і розвиток відповідної апаратури. В даний час в Україні та СНД випуска-

ється декілька видів генераторів низькоінтенсивного електромагнітного 

випромінювання (ЕМВ) міліметрового діапазону медичного призначення, 

діапазон робочих частот яких вибирається в межах 53 – 78 ГГц, рівень спе-

ктральної щільності потужності шуму на виході ~ 10
-16

 – 10
-21

 Вт/Гц, а не-

рівномірність потужності  вихідного випромінювання до ±7 дБ. 

Останнім часом отримали практичне використання теплові генерато-

ри, які характеризуються хорошою рівномірністю вихідної потужності 

(± 1 – 2 дБ.) та широким діапазоном вихідних частот(37 – 78 ГГц). До не-

доліків цих апаратів слід віднести низький рівень потужності вихідного 

шумового сигналу, який визначається параметрами робочого елемента. 

Збільшення рівня потужності подібних теплових генераторів можливе за 

рахунок зміни температури та використання робочого елемента з більшою 

випромінювальною здатністю. Особливо актуально ця задача постає при 

розробці низькотемпературних теплових генераторів, які зарекомендували 

себе достатньо позитивно при різноманітних больових синдромах. 
Відомо, що при нагріванні виникає шумове електромагнітне випроміню-

вання фізичних тіл, яке пов'язане з атомною будовою речовини й з дискретною 

природою електричного струму. Спектр потужності теплового шуму досить про-

тяжний, а верхня його границя лежить в області частот 10
11

...10
12

 Гц, повністю 

охоплюючи мм-діапазон хвиль [2]. 
Як джерело теплового шуму звичайно застосовується резистор (наванта-

ження). Шумова ЕРС на виході резистора описується формулою Найквіста: 

                                fKTачтP )( ,                                                 (1) 

де K — стала Больцмана (К =1,38 10 -
23

 Дж/град); T — температура (граду-

сів Кельвіна); Δf — смуга пропускання (Гц), в даному дослідженні 

Δf = 10
8 
(Гц); 

Підвищення ефективності випромінювання  теплового генератора в 

режимі формування від’ємних потоків (низькотемпературного генератора) 

можна реалізувати двома відповідними шляхами: Перший шлях — вико-

ристання мінералу з більшим коефіцієнтом сірості по відношенню до тра-
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диційного фероепоксиду.  Авторами проведені подібні дослідження з ви-

користанням високочутливої вимірювальної радіометричної установки РС. 

Зразки мінералів невеликого але однакового розміру (приблизно 1 см
2
) ро-

зміщались на мікрохолодильник (ТЕМ), який послідовно охолоджував їх 

до температур (8, 0, та –8 ) 
0
С

 
, отримуючи від’ємний потік випромінюван-

ня потужності по відношенні до вимірювальної системи. Потім переклю-

ченням режиму роботи ТЕМ з охолодження на нагрівання проводилось до-

слідження випромінювальної здатності матеріалів  в діапазоні температур 

(16 – 64)
0 

С.  Зовнішня температура РС складала 16 
0
С. Результати вимі-

рювання потоку потужності представлені на рисунку. 

Експериментально розрахун-

кові значення коефіцієнту сірості 

склали: для солі 1 – 0,13; ферое-

поксиду 2 – 0,27; ракушки 3 – 

0,31; кістки 4 – 0,59; Нефриту 5 – 

0,62;  З графіку та отриманих 

значень коефіцієнту сірості вид-

но, що використання нефриту до-

зволяє забезпечити практично 

двохкратне підвищення рівня ви-

промінювання.  

Другий шлях — використан-

ня потужних сучасних ТЕМ (елементів Пельт’є), що дає змогу охолоджен-

ня випромінюючого тіла до температури мінус 20 – 30 
0
С , використовую-

чи струм до 5 Ампер. При примусовому охолодженні нагрітої сторони ба-

гатошарової структури ТЕМ міні вентилятором  різниця температур дося-

гатиме 70 
0
С. Таким чином, наведені техніко-технологічні рішення забез-

печують значне підвищення рівня вихідної потужності низькотемператур-

них теплових генераторів та відповідно і підвищення ефективності ліку-

вання. 

Література 
1. Ситько С. П. Введение в квантовую медицину / С. П. Ситько, П. Н. Мкртчян, — 

Київ: Незалежне вид-во «Паттерн», 1994. — 147 с. 

2. Ситько С. П. Аппаратурное обеспечение современных технологий квантовой 

медицины / С. П. Ситько, Ю. А. Скрипник, А. Ф. Яненко: под общ. ред. С. П. Ситько. 

— К. : ФАДА, ЛТД, 1999 — 199 с. 

  

 

Рис.1 Залежність ЩПП від температури 
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ВПЛИВ НЕТОЧНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФАЗОВОГО ЗСУВУ НА 

ВИХІДНУ ЧАСТОТУ ДИСКРЕТНОГО ФАЗООБЕРТАЧА ПРИ 

ЗМІЩЕННІ ЧАСТОТИ 

Яненко О. П., д.т.н., професор; Горшков А. В., студент 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Частотозміщуючі перетворювачі (ЧЗП) сигналів можна класифікувати 

за принципом зміни фазового кута: аналогові перетворювачі (фаза сигналу 

змінюється неперервно) та дискретні (стрибкоподібна зміна) [1]. В останні 

роки більш поширеними  стали дискретні системи на основі керованих фа-

зообертачів (гармонійних та тригерних подільників частоти), які мають 

низку переваг: значне придушення несучої частоти та широкі межі змі-

щення частоти. До недоліків цих ЧЗП слід віднести пониження несучої ча-

стоти та втрату амплітудної інформації в процесі перетворення (зміщення)  

вхідного сигналу [2]. 

Дискретні фазообертачі (ДФО) на основі ліній передач, які не мають 

цих недоліків, представляють собою каскадне з’єднання елементарних ча-

рунок на величини приросту фаз згідно виразу 
360

2N
, де N = [1…N] , а N — 

кількість секцій фазообертача.  

Принцип перетворення фази ДФО на довгих лініях дуже простий: од-

на з двох ліній працює як «зв’язуюча» лінія, а інша як лінія «затримки». 

Саме довжина лінії затримки визначає значення зміни фази. Один каскад 

реалізує конкретно заданий зсув фази. Для збільшення дискретизації фазо-

вих стрибків (розрядності) необхідно послідовно підключати додаткові се-

кції. Сучасні системи використовують розрядність 4 або 8, якщо є підви-

щені вимоги до якості формування сигналу.  

Фазообертач напряму впливає на фазову та амплітудну похибку (див. 

рис.1.) [3]. Розрядність впливає на швидкість переключення між фазовими 

дискретами, оскільки при цьому збільшується рівень небажаних спектра-

льних складових. Вимоги до рівня цих складових в певній мірі диктує ви-

бір розрядності. З іншої сторони зміщення частоти вимагає утвердженого 

часу, в межах якого всі фази будуть переключені.  

Розглянемо вплив неточності встановлення фазового дискрета і фазо-

вих спотворень  на вихідний спектр ЧЗП, при якому спостерігається нерів-

номірність стрибків фази в межах одного періоду перемикання. 

Нехай на виході фазообертача є сигнал з фазовим зсувом  фо
t : 

    0 cos .cфо фо
U t U w t t    (1) 

 



Теорія та практика радіовимірювань 

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

 

 

Фазові спотворення приводять до нерівномірних стрибків фази і фазо-

вої модуляції, яка розширює спектр бокових паразитних складових. 

 

Знаючи 1,2...2Nn  , кількість 

стрибків, та за умови, що фаза 

 фо
t  зростаюча функція з час-

тотою  2mw n  , формулу (1) 

можемо записати у вигляді: 

   
0

0 cos , (2)зм mK
K

фо
U t U C w Kw t





  

де, 

2

2

2
( )1 фв

T

T

K
j tj t T

KC e e dt
T








 
 

( )зм cw w
n


  , 1,2,3...K  .

 
Аналізуючи формулу (2) може-

мо зробити висновки, що чим біль-

ший фазовий розкид встановлення 

фази дискрета, тим більше розши-

рюється спектр бічних гармонік. На 

рис.2 приведений вихідний спектр 

ФО з частотою переключення  

16кГц  та фазовими спотворення-

ми 5фо   . 
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Рис.1. Фазові та амплітудні відхилення в  

залежності від розрядності 

 

 
Рис.2 Спектр неідеального ФО 
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ВИМІРЮВАЧ КУТА ФАЗОВИХ ЗСУВІВ  

ЗА МЕТОДОМ КОІНЦИДЕНЦІЇ 

Горященко К. Л., к.т.н., доцент; Гула І. В., аспірант 

Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна 

В області фазовимірювальної техніки багато вчених працювало і про-

довжує працювати як в СНД, так і в Україні. Найбільш вагомий вклад в її 

розвиток внесли колективи під керівництвом [1, 2]: С. М. Маєвського, 

Ю. О. Скрипника, Е. Д. Колтика, С. А. Кравченко, М. К. Чмиха та ряду ін-

ших. 

Усі відомі методи та засоби вимірювання фазових зсувів сигналів не 

можуть у повній мірі задовольнити сучасний рівень вимог, що ставляться 

перед вимірювачами фазових зсувів сигналів. Основними вимогами до та-

ких вимірювачів є: 

- мала похибка вимірювання (менше 1%); 

- максимальна швидкодія вимірювання; 

- широкий динамічний діапазон вимірювальної величини ; 

- простота апаратурної реалізації; 

- підвищена завадостійкість; 

- можливість досягнення високого ступеню інтеграції складових ви-

мірювача. 

Для вимірювання фазових зсувів використовуються аналогові та циф-

рові прилади різних архітектур. Перевагами цифрових фазометрів (ЦФ) є 

висока точність вимірювання фазового зсуву, яка обумовлена усереднен-

ням результатів вимірювань за велике число періодів вхідного сигналу; 

широкий частотний діапазон вимірювальних сигналів; великий динаміч-

ний діапазон по амплітуді вхідних.  

До недоліків слід віднести низьку завадостійкість, понижену швидко-

дію. Усунення деяких недоліків досягається додатковою обробкою сигна-

лів. Як приклад — ЦФ з часом вимірювання кратним періоду сигналу.  

Метод співпадіння (або відомий як «коінциденції») оснований на ви-

користанні багатоканальної нерегульовані міри і багатоканального нерегу-

льованого масштабного перетворення. На відміну від методу ноніусу, в 

методі коінциденції використовується багатократні моменти співпадіння 

між сигналами, що визначає надлишковість метода.  

Методом коінциденції може бути виміряний фазовий зсув x , тобто 

еквівалентний інтервал xt , на який зсунуті дві періодичні послідовності 

імпульсів з періодом xT . В цьому випадку проводиться рахунок числа 1N  

(див. рис. 1) квантующих імпульсів з періодом 0T  і рахунок числа 
'
1N  ім-

пульсів першої послідовності xT , які знаходяться між співпавшими імпу-

льсами цих послідовностей. Тоді має місце рівняння: '
1 0 1 xN T N T . 
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В загальному випадку, 

кут зсуву фази визначається 

за таким виразом: 
' '
1 2 2 1

1

360
N N N N

N


 
   

 

 (1) 

На рис. 2 представлено 

структурну схему вимірю-

вача фазового зсуву за ме-

тодом коінциденції. В цій 

схемі формувачі імпульсів 

(ФІ) з вхідних сигналів U1, 

U2 створюють імпульси ко-

роткої тривалості, які окре-

мо порівнюються з імпульс-

ними сигналами генератора 

опорних сигналів (ГОС). 

Далі ці імпульси потрапля-

ють на схеми співпадінь 

(СС1 і СС2): СС1 слідкує за 

співпадінями першої пари 

сигналів, СС2 слідкує за співпадінями другої пари сигналів. Чотири лічи-

льники імпульсів Л1, Л2, Л3, Л4, які рахують імпульси від ГОС керуються 

сигналами, що формуються в процесі роботи схем співпадінь. Мікропроце-

сорний обчислювальний блок (МОБ) виводить результати обрахунку на 

дисплей за формулою (1). 

Висновки 

Однією з особливостей вимірювача за методом коінциденції є 

надлишковість, обумовлена використанням фактично багатошкального 

підходу до вимірювання. За виразом (1) видно, що точність визначається 

співвідношенням інтервалів між собою. В свою чергу, це дозволяє 

отримати можливість вимірювання фази у короткотривалих вимірюваннях, 

так і підвищити точність за рахунок більш довготривалих вимірювань. 
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Рис. 1. Вимірювання фази сигналів x  методом 

коінциденції [1] 

 
Рис. 2. Структурна схема вимірюваня фазового 

зсуву методом коінциденції між двома сигналами 

U1 та U2 

  
U1 

U2 
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РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ДАВАЧА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ  

ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ 

Головня В. М., асистент; Демчук В. О., магістрант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Задача точного вимірювання температури є важливою складовою ба-

гатьох технологічних процесів. На термометрію припадає 40 – 50% всіх 

вимірювань, що виконуються у промисловості [1, 2]. Серед відомих спосо-

бів вимірювання температури особливе місце займають безконтактні мето-

ди. 

Основним носієм інформації в безконтактних методах вимірювання 

температури є електромагнітне поле оптичного діапазону частот. Відбита 

нагрітим тілом електромагнітна хвиля несе інформацію про процеси, що 

протікають у досліджуваному об’єкті. Ці процеси впливають на енергію 

відбитої хвилі. Таким чином, такі вимірювання відносять до оптико-

фізичних методів дослідження, у яких первинним носієм інформації є оп-

тичний сигнал. 

Особливої актуальності набуває розрахунок елементів системи безко-

нтактної активної оптичної термометрії з метою відбору оптимальних для 

розв’язуваної задачі характеристик. 

В системах лазерної інтерференційної термометрії (ЛІТ) давач вико-

нує перетворення температури Т у вимірювану оптичну величину - коефі-

цієнт відбиття ℛ, пропускання 𝒯, еліпсометричні кути 𝛹, Δ, показники за-

ломлення та поглинання. Ці величини залежать від параметрів чутливого 

елемента давача. 

Розглянемо необмежений по осях х 

і y плоский шар діелектрика (чутливий 

елемент давача), що має уздовж напря-

мку z, перпендикулярного бічним гра-

ням, кінцеву товщину Н. 

Просторовий розподіл комплексної 

діелектричної проникності вздовж осі z 

можливий лише внаслідок наявності 

температурної залежності, що може бу-

ти виражена через показники заломлен-

ня та поглинання по формулі 

√ ̃( )   ̃( )   ( )     ( ), (1) 

де  ̃( ) — комплексний показник заломлення,  ( ),  ( ) — відповідно 

дійсна та уявна частини. 

 
Рис.1 Падіння електромагнітної хвилі 

на діелектричну пластинку з неодно-

рідним розподілом температур 
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Залежність від температури для дійсної й уявної частин комплексного 

показника заломлення розраховується поліноміальною апроксимацією в 

околиці деякої заданої температури   :  

 ( )    (    (    )    (    )
   )  

 ( )    (    (    )    (    )
   )  

 

(2) 

де    — температура, поблизу якої виконується лінеаризація температур-

ної залежності,                — емпіричні коефіцієнти розкладу. 

Таблиця 1 Коефіцієнти розповсюдження для  ( ) в рівнянні (2) для 

деяких типів діелектриків [3]: 

Матеріал          
Діапазон  

температур,    

Плавлений 

кварц      
1,46 6,2∙10-6 5,1∙10-9 25…125 

Монокристал 

кремнію Si 
3,413 5,484∙10-5 1,358∙10-8 20…400 

Обчислення температурної динаміки, яка спостерігається в товщі діе-

лектрика зводиться до знаходження розв'язку рівняння теплопровіднос-

ті [4]: 
 

  
( 

  

  
)   (   )     

  

  
, (3) 

де k — коефіцієнт теплопровідності, p — щільність матеріалу,    — пито-

ма теплоємність при постійному об’ємі. 

Подальші розрахунки проводилися при різних випадках: 1) коли теп-

ловиділення в середовище відсутнє, то залежність температури Т лінійна, і 

значення величини k,   і    є постійними; 2) коли тепловиділення в середо-

вищі наявне, то виникає просторова неоднорідність коефіцієнта теплопро-

відності, що виражається в залежності k(T(z)). 

На основі проведених розрахунків найкращим представленням давача 

ЛІТ є модель плоскопаралельної пластини діелектрика з температурно-

залежними властивостями та обрахунок його параметрів методом еліпсо-

метрії. 
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПАРАЗИТНОЇ СИНХРОНІЗАЦІЇ 

ГЕНЕРАТОРІВ ПЕРЕТВОРЮВАЧА МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН 

НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ 
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1
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
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Підприємство «Інфопульс Україна», м. Київ, Україна 

Перетворювачі механічних величин (ПМВ) на поверхневих акустич-

них хвилях (ПАХ) будуються за диференційною схемою [1]. Вони склада-

ються з двох ПАХ генераторів, частотнозадаючі елементи яких чутливі до 

вимірюваного механічного параметру, та змішувача, який переносить ін-

формацію про механічний вплив в низькочастотний діапазон зручний для 

обробки. ПАХ генератори працюють на близьких частотах, що призводить 

до значного впливу одного генератора на інший, а це погіршує метрологі-

чні характеристики ПМВ. 

Взаємна (паразитна) синхронізація генераторів призводить до випад-

кових флуктуацій вихідної (базової) частоти, до нестабільності роботи 

ПМВ та зменшення його чутливості. Вплив одного генератора на інший 

можна знизити шляхом екранування активної частини ПАХ генераторів 

(високочастотних підсилювачів) та лінії затримки (ЛЗ) чутливого елементу 

(ЧЕ). Крім того використання різних схемотехнічних рішень активної час-

тини ПАХ генераторів, наприклад заміна одно або двокаскадних ВЧ підси-

лювачів на диференційні підсилювачі (ДП) [2], для яких сигнал сусіднього 

генератора є синфазним, теж дозволяє зменшити взаємну синхронізацію 

генераторів. Однак об’єктивно оцінити якість розв’язки генераторів доста-

тньо складно. Для її оцінки можна використати встановлений в [3] наступ-

ний факт: чим менший рознос частот генераторів, тим більший вплив од-

ного генератора на інший, зближення частот генераторів між собою приз-

водить до збільшення нелінійності вихідної характеристики ПМВ. 

З метою підтвердження можливості використання цього факту для 

оцінки рівня синхронізації ПАХ генераторів був зібраний експерименталь-

ний зразок вимірювача тиску, ЧЕ якого виконаний на мембрані з 

п’єзочутливого кварцу ST-зрізу, з початковим розносом частоти ПАХ ге-

нераторів в 0 кГц. Такий рознос частот ПАХ генераторів можна зробити 

електронною підстройкою частоти одного з генераторів. Тому в макеті 

ПМВ один з генераторів (центральна частота — 78830 кГц) був підстрою-

ваний за допомогою варікапа, що дозволило встановити частоту одного з 

ПАХ генераторів рівній частоті іншого. 

Макет ПМВ розміщувався в камері тепла та холоду типу МС-81 (підт-

римувалася температура 25 
О
С). В прийомну порожнину макету через 
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штуцер подавалося повітря, тиск якого задавався задатчиком тиску МПА-

15 та контролювався манометром класу 0,15. Живлення макету ПМВ здій-

снювалося від джерела живлення Б5-47, а контроль базової частоти — час-

тотоміром Ч3-35. Спочатку вмикався один з генераторів (визначалася його 

робоча частота) а потім інший (його частота встановлювалася рівною час-

тоті першого). При одночасно ввімкнених обох генераторах на вхід ПМВ 

подавалося повітря під тиском, який змінювався від 0 до 100 кПа. Вихідна 

частота фіксувалася частотоміром. Момент стабілізації базової частоти і є 

точкою, в якій генератори виходять зі стану взаємної паразитної синхроні-

зації. Значення цієї частоти було критерієм оцінювання рівня синхронізації 

ПАХ генераторів. 

Експериментально встановлено, що навколо точки з тиском Р = 10 кПа 

відбувається захоплення частот генераторів. Мінімальне значення базової 

частоти, при якій відбувається захоплення, лежить в діапазоні 10…12 кГц. 

Вихідна характеристика ПМВ становиться нелінійною. Подальше градую-

вання в бік збільшення тиску показує, що нелінійність вихідної характери-

стики зменшується і точку, в якій вона досягає заданої величини (напри-

клад, 0,25%), можна вважати мінімальним значенням вимірюваного пара-

метру. Це значення відповідає базовій частоті 50…60 кГц. 

В роботі показано, що перетворювач з диференційними каскадами в 

ПАХ генераторах, більш стабільний і має меншу нелінійність вихідної ха-

рактеристики ніж ПМВ виконані за іншими схемотехнічними рішеннями 

активної частини генераторів. 

Таким чином розроблена методика оцінки рівня синхронізації ПАХ 

генераторів перетворювача механічних величин на поверхневих акустич-

них хвилях, яка дозволяє об’єктивно оцінити ступінь паразитного зв’язку 

між ПАХ генераторами за нелінійністю його вихідної характеристики.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАНЬ СТАТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БІМЕТАЛЕВОГО ПРИВОДУ ДЛЯ РЕГУЛЬОВАНОГО  

ГІДРАВЛІЧНОГО ДРОСЕЛЮ 

Узунов О. В., д.т.н., доц.; Ночніченко І. В, ас., Галецький О. С., ас. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ,Україна 

Біметалеві приводи можуть використовуватись для компенсації тем-

пературного впливу на характеристики автомобільних амортизаторів. Вони 

дозволяють автоматично корегувати витрати крізь дроселі амортизатора і 

таким чином зменшувати залежність їх характеристик від експлуатаційних 

умов, які призводять до підвищення температури робочої рідини і відпові-

дної зміни її в’язкості. Стабілізація характеристик амортизаторів забезпе-

чує можливість ефективно гасити коливання кузова, підвищити ресурс, 

покращити функціональні характеристики, комфорт та безпеку автомобі-

лів. За своїми характеристиками біметалеві приводи потенційно спроможні 

забезпечити потрібний ступінь регулювання дроселів в заданому діапазоні 

змін температури [1]. При цьому діапазон зміни температури становить  

20…50°С, а ступінь регулювання дроселю, з врахуванням режиму роботи 

амортизатора, становить для «відбою» 40 %, а для «стиснення» 20 %. 

Недостатність інформації для визначення параметрів біметалевих при-

водів для забезпечення потрібних характеристик в заданих умовах експлу-

атації призвела до необхідності проведення додаткових досліджень.  

Метою роботи є дослідження статичних характеристик біметалічних 

приводів для заданих температур та навантаження. Для її досягнення ви-

рішувалась задача створення експериментального стенда.  

Експериментальний стенд для дослідження статичних характерис-

тик біметалевих приводів. Для дослідження характеристик приводу, роз-

роблено та виготовлено експериментальний стенд (рис. 1). Відповідно до 

схеми стенд складається з інформаційного та керуючого блоків, що поєд-

нані в модуль 1, який забезпечує можливість регулювання, в заданому діа-

пазоні, та автоматичне підтримання встановленої температури. При цьому 

похибка становить ∆ = 0.1 °С. До модуля входять термопара «Овен 

2ТРМ1», що керує нагрівачем 4,  та датчик вимірювання температури 3. 

Стенд дозволяє встановлювати температуру в діапазоні –50…+200°С. Для 

вимірювання температури  застосовано датчик типу ТСМ – 1388 з похиб-

кою вимірювань 0.25 %. Період опитування входу становив 0.1 сек. Фіксу-

вання дослідного зразка біметалевого приводу 5 виконується за допомогою 

штатива 6.  
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Для вимірювання переміщення 

активного кінця біметалевого приводу 

в експериментальному стенді було 

застосовано  оптичний метод (рис. 2). 

Система вимірювань складалась з 

лазера 2, дзеркала 3, лінійки 4. Пра-

цює система наступним чином. Про-

мінь від лазера 2  спрямовано під ку-

том на дзеркало, що закріплено пер-

пендикулярно до активного кінця 

приводу 1. Віддзеркалений промінь 

контролювався на площині, яка роз-

ташована на заданій відстані від дзер-

кала. Переміщення активного кінця 

приводу розраховувалось за форму-

лою:  

,
1

1

l

lX
Х


  

де 1X  — відхилення зайчику, 1l  — від-

стань від дзеркала до координати вимірювання, l  — довжина зразка біме-

талевого приводу. Відносна похибка вимірювань не перевищує 0.2%. 

Методика визначен-

ня статичних характерис-

тик біметалевого приво-

ду складалася з наступ-

них дій: обирався масш-

таб вимірювання, задава-

лось потрібне наванта-

ження біметалевого при-

воду, встановлювалася 

потрібна температура з 

вибраного діапазону 

20…50°С, контролюва-

лось відхилення зайчику від лазера по відношенню до нульової відмітки. 

Розроблений стенд та запропонована методика дозволяють визначати 

статичні характеристики біметалевих приводів. 

Література 
1. Thermal expansion and the bi-material strip [Електронний ресурс]: TLP Library 

Режим доступу: http://www.msm.cam.ac.uk/doitpoms/tlplib/thermal-expansion/bimaterial-

strip.php. — Назва з екрана. 

  

 

Рис. 1.  Загальний вигляд експеримен-

тального стенда: 1 – модуль контролю 

та завдання температури; 2 – внутрішня 

підсвітка стенду; 3 – термопара;  4 – 

нагрівач; 5 – біметалевий привід; 6 – 

штатив; 7 – оптична система вимірю-

вання переміщень 

 

Рис. 2. Схема вимірювань переміщення активного кін-

ця біметалевого приводу 

http://www.msm.cam.ac.uk/doitpoms/tlplib/thermal-expansion/bimaterial-strip.php
http://www.msm.cam.ac.uk/doitpoms/tlplib/thermal-expansion/bimaterial-strip.php
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПНЕВМОГІД-

РАВЛІЧНОГО ДОЗАТОРА З КОНТРОЛЕРНИМ КЕРУВАННЯМ 

Узунов О. В., д.т.н. доц.; Галецький О. С., ас.; Ночніченко І. В., ас.; 

Новосад А. А., аспірант  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ,Україна 

Актуальність. В сучасних умовах до приводів, що використовуються 

для позиціонування робочих органів у засобах автоматизації, висувають 

вимоги високої енергоефективності та гнучкості. Одним з перспективних 

приводів є гібридний електропневмогідравлічний привод з контролерним 

керуванням. Особливістю приводу є застосування пневмогідравлічного 

дозатора з блоком комутації стислого повітря, що є керованим від контро-

леру. В той же час потенційні можливості вказаного приводу потребують 

експериментального підтвердження. Складність приводу обумовлює про-

ведення досліджень у декілька етапів.  

Метою ро-

боти є підви-

щення енергое-

фективності та 

гнучкості дозу-

вання стислої 

робочої рідини. 

Для її досяг-

нення вирішу-

вались задачі - 

створення екс-

периментально-

го стенду та пі-

дтвердження 

працездатності 

пневмогідрав-

лічного дозато-

ра. 

Результат. 

Розроблений 

експеримента-

льний стенд до-

зволив провести 

перевірку функцій дозування робочої рідини і мультиплікації тиску, а та-

кож визначити максимальну робочу частоту дозатора. 

 

Рис. 1. Схема стенду для дослідження пневмогідравлічного доза-

тору гібридного позиційного приводу: 1 — контролер; 2 — елек-

тромеханічний перетворювач; 3 — блок комутації стислого пові-

тря; 4 — пневмогідравлічний дозатор; 5 — клапан нагнітання; 

6 — клапан всмоктування; 8 — пневмогідравлічний дозатор; 9 — 

компресорна установка; 10 — насосна станція; 11 — гідравлічний 

розподільник;12 — редукційний клапан; 13 — вентиль; 14, 16 — 

манометр; 15 — дросель; 7, 17 — датчики гідравлічного тиску; 

18 — датчик положення; 19 — датчик пневматичного тиску 
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Експериментальний зразок дозатора відповідав наступним парамет-

рам: діаметр пневматичного поршня мD 02.0 ; діаметр плунжера 

мd 005.0 ; робочий хід пневматичного поршня та плунжера мl 01.0 .   

Відповідно до схеми експериментального стенда (рис.1) вхід пневмо-

гідравлічного дозатора з’єднаний з виходом розподільника 11, що подає 

підживлюючий тиск від насосної станції 10. Вихід пневмогідравлічного 

дозатора через дросель 15 з’єднано з баком. Керуючий вхід блока комута-

ції стислого повітря 3 з’єднано через електромеханічний перетворювач 2 з 

контролером 1. Датчики тиску 7, 17, 19 та датчик переміщення 18, підклю-

чені до комп’ютера для фіксації значень тиску та переміщення пневматич-

ного поршня в процесі роботи пневмогідравлічного дозатора.  

Умови роботи пневмогідравлічного дозатора: робочий тиск на вході в 

блок комутації стислого повітря 7p бар ; тиск гідравлічного підживлення 

дозатора 11p бар . 

Для перевірки функцій дозування робочої рідини та мультиплікації 

тиску пакет імпульсів від контролера подавався на керуючий вхід блока 

комутації стислого повітря 3. В результаті роботи пневмогідравлічного до-

затора формуються порції стисненої робочої рідини, кількість яких відпо-

відає кількості керуючих імпульсів від контролера, а частота слідування 

порцій – частоті слідування керуючих імпульсів.  

Зафіксовані в плун-

жерній камері максима-

льні значення тиску (рис. 

2)  підтверджують вико-

нання функції мультиплі-

кації. При тиску на вході 

в блок комутації стислого 

повітря 7 бар тиск на ви-

ході пневмогідравлічного 

дозатора досягає 70 бар. 

Ступінчате підвищення тиску в плунжерній камері обумовлене послідов-

ним стисканням робочої рідини в трубопроводі при її подачі до споживача, 

а падіння тиску обумовлене тактом всмоктування робочої рідини.  

Висновки. Проведені експерименти показали, що керування дозатором 

за допомогою контролера дозволяє отримувати порції робочої рідини, які 

можуть бути використані для позиціонування штоку виконавчого при-

строю. При цьому позиція штоку визначається кількістю поданих імпуль-

сів, а його швидкість — частотою їх слідування. Максимальна частота роз-

робленого зразка пневмогідравлічного дозатора в заданих умовах експе-

рименту становила 5 Гц. 

  

 

Рис. 2. Графік зміни тиску в плунжерній камері  

дозатора 



Теорія та практика радіовимірювань 

 Міжнародна науково-технічна конференція  
 «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 91 

 

ЕЛЕКТРОННЕ МОДЕЛЮВАННЯ СХЕМИ ВИДІЛЕННЯ ВИЩИХ 

ГАРМОНІК НВЧ-СИГНАЛІВ 

Ющенко О. І., студент; Михайленко С. В., студент 

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

Використання резонансної терапії з застосуванням електромагнітного 

випромінювання міліметрового (мм) діапазону хвиль — досить актуальне 

для сьогодення. Це обумовлено тим, що клінічні дослідження даної мето-

дики підтвердили високу ефективність та значний лікувальний ефект при 

впливі такого виду випромінювання на організм людини [1].  

Особливістю даної методики являється використання випромінювання 

малої потужності (десятки мкВт). Під цю технологію було створено спеці-

альні генератори монохроматичних сигналів як вітчизняного, так і закор-

донного виробництва. Але, практично, всі вони мають вузький діапазон 

робочих частот або їх фіксованість, а також високу потужність вихідного 

випромінювання, яка є небажаною для повноцінного лікувального курсу.  

Створення апарату «ARIA-SC» [2] вітчизняного виробництва на основі 

двох генераторних блоків мм-діапазону із застосуванням діодів Ганна і ви-

діленням другої гармоніки сигналу, дозволило розширити смугу робочих 

частот (53 – 63ГГц). Особливістю даного приладу є низькй рівень вихідно-

го випромінювання (50 мкВт – 2,5 нВт), що дозволило збільшити лікуваль-

ний ефект [2].  

Діапазон робочих частот поді-

бного монохроматичного генерато-

ра бажано розширити як в область 

fр< 53 ГГц, так і вище — fр> 63 

ГГц, при тих же значеннях опорних 

генераторів, за рахунок виділення, 

наприклад, третьої гармоніки. 

В роботі [3] проведено 

комп’ютерне моделювання нормо-

ваних спотворень для оптимізації 

співвідношення 2-ї та 3-ї гармонік вихідного сигналу опорного генератора. 

Електрична схема дослідження, приведена на рис. 1, дозволяє застосу-

вати сигнал з нормованим одностороннім обмеженням. Дослідження сиг-

налів проводилось за допомогою електронного пакету моделювання та те-

стування NI Multisim (National Instruments «Electronics Workbench Group»). 

XFG1 — електронна модель функціонального генератора (синусоїдальний 

сигнал амплітудою 3 В з тестувальною частотою 100 кГц), XSC1 — елект-

 
Рис.1. Схема моделювання та тестування 

сигналу 
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ронна модель осцилографа, XSA1 — електронна модель аналізатора спект-

ру.  

В результаті моделювання,  на виході приведеної схеми отримано сиг-

нал, форма якого представлена на рис.2 і відповідає вимогам 

комп’ютерного моделювання [3] 

 Нами проведено дос-

лідження варіанту схеми, 

яка дозволила б реалізувати 

(підтвердити) можливість 

практичного застосування 

комп’ю-терного моделю-

вання. 

Таким чином, в спектрі 

спотвореного сигналу, що 

зображений на рис. 3., від-

бувається перерозподіл по-

тужності сигналу між гар-

моніками. Існують певні 

рівні напруги відсікання, 

використання яких дозво-

ляє придушити рівень од-

них і підняти рівень інших 

гармонік. В результаті про-

ведення досліджень, 

з’явилась можливість екс-

перементального виявлен-

ня рівнів потужності сиг-

налу, які характеризують 

рівні амплітуд затухання гармонік. 

На базі отриманих результатів і з їх подальшим вивченням, в перспек-

тиві, можливі технічні реалізації опорних блоків генераторів, які дозволять 

виділити вищі гармоніки, наприклад, 4-ту, 5-ту і т.д., що збільшить лікува-

льних ефект при застосування міліметрової резонансної терапії.  

Література 
1. Ситько С. П. «Апаратурное обеспечение современных технологий квантовой 

медицины» / С. П. Ситько, Ю. А. Скрипник, А. Ф. Яненко — Киев. : ФАДА ЛТД. — 

1999. — 199 с.  

2. 32614 Патент України МПК A61N15/02 №1 2001 «Аппарат для мікрохвильової 

резонансної терапії / Степанов В. Є., Пономаренко А. Ф., Паламарчук В. П., Сіть-

ко С. П., Яненко О. П., Заявл. 15.02.2001 р. Бюл. №1  

3. Яненко О. П. Моделювання нормованих спотворень монохроматичних сигналів 

НВЧ генераторів / О. П. Яненко, Д. М. Ясінський // Вісник, НТУУ «КПІ», серія: Радіо-

техніка радіоапаратобудування — №49 — 2011 — С. 178 — 189  

 
Рис. 2. Спотворений сигнал 

 
Рис. 3. Вихідний спектр 
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СІТАЛОВОЇ 

ТА ЦИНКОВОЇ КЕРАМІКИ  

Яненко О. П., д.т.н., проф.; Куценко В. П., к.т.н., докторант; 

Михайленко С. В., студент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Фізичні та біологічні об’єкти створюють навколо себе шумові елект-

ромагнітні поля і випромінювання широкого діапазону частот, які несуть 

відповідну інформацію про їх склад та характеристики. Джерелом власно-

го електромагнітного випромінювання (ЕМВ) об’єктів є теплові електричні 

флуктуації (тепловий шум), які виникають в результаті хаотичного (броу-

нівського) руху носіїв електричних зарядів (електронів, іонів, дірок). 

Об’єкти дослідження випромінюють, поглинають, відбивають і пропуска-

ють шумове ЕМВ в широкому діапазоні частот. Його інтенсивність в час-

тотному діапазоні залежить від складу, температури, стану поверхні.  

Авторами статті за допомогою радіометричної апаратури [1] були 

проведені дослідження ЕМВ нагрітих матеріалів — ситалової та цинкової  

кераміки, яка використовуються при виробництві продукції спеціального 

призначення [2]. Дослідження були проведені з метою оцінки рівнів ЕМВ, 

які відповідали б необхідному хімічному складу, а також контролю густи-

ни та стану якості кераміки (виявлення тріщин, розколів тощо). 

Оцінка випромінюваної здатності матеріалів 

В проведеному досліді проводились вимірювання та оцінка випромі-

нювальної здатності діелектричних матеріалів. Зразки матеріалів нагріва-

лись до температури 38 
0
С і при цій температурі проводилось вимірювання 

ЕМВ нагрітих матеріалів на частоті 53 ГГц.  

Схема вимірювання власного випромінювання діелектричних матеріа-

лів включала в себе, термостат з нагрівальним елементом, рупорну прий-

мальну антену та високочутливу (1·01
−14

 Вт) вимірювальну систему моду-

ляційного типу [3]. Після витримки при установленій температурі протя-

гом 30 – 40 хв проводились вимірювання потужності ЕМВ досліджуваних 

зразків керамічних матеріалів. 

Результати вимірювання потужності ЕМВ нагрітих зразків показали, 

що найбільше випромінювання має ситалова кераміка, її значення були в 

діапазоні (3,6 – 4,3)·10
−13

 Вт,  менші значення випромінювання має цинко-

ва кераміка, її значення знаходяться в діапазоні (2,2 – 3,3)·10
−13

 Вт. 

Також були проведені вимірювання цих же матеріалів в дефектних мі-

сцях, на тріщинах та розломах. Отримані результати показали, що значен-

ня випромінюваної здатності матеріалів на ЕМВ не залежить від дефектів 

малих розмірів на матеріалах.  
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Оцінка поглинальної здатності в режимі опромінення 

Схема дослідження представлена на рис.1, а  результати на рис. 2. Ви-

мірювання проводились на частоті 53 ГГц. 

Із рис. 2 видно, що  

цинкова кераміка практи-

чно повністю затримує 

ЕМВ в порівнянні з сита-

ловою керамікою, а трі-

щини проявляються дода-

тковим проходженням 

зондуючого сигналу від 2 

до 9 дБ.  

Висновки: 

1) За рівнем власного 

ЕМВ можна визначати 

вид та орієнтирований 

склад досліджуваного ма-

теріалу. 

2) Визначення дефек-

тів матеріалів можна про-

вести в радарному режимі 

шляхом визначення пог-

линутої і пропускної зда-

тності. 

3) Отримані резуль-

тати досліджень створю-

ють передумови для орга-

нізації системи не руйнівного контролю якості досліджуваних зразків за 

параметрами (хімічним складом, густиною тощо), які пов’язані з механіч-

ною і температурною стійкістю готових виробів спеціального призначен-

ня. 
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Рис.1. Схема дослідження поглинальної здатності 

діелектричних матеріалів 

 
Рис. 2. Розподілення інтенсивності поглинання ЕМВ 

діелектричними матеріалами 
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Секція 4. Електродинаміка. Пристрої НВЧ  

діапазону та антенна техніка 

РАСЧЕТ АНТЕННЫ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Раифов Л. Э. студент 

Севастопольский национально технический университет,  

г. Севастороль, Украина 

Данная статья описывает расчет и создание модели в CAD FEKO ан-

тенны квадратной спирали Архимеда, расчет и построение диаграмм на-

правленности и входных характеристик.  

С целью уменьшения габаритных размеров разрабатываемой антенны 

она выполнена на базе квадратной спиральной излучающей структуры [2], 

показанной на рис.1, размеры на рисунке указаны в миллиметрах. Спира-

льный излучающий элемент выполнен в печатном исполнении на пластине 

стеклотекстолита. Центральная частота рабочего диапазона антенны 

2,4 ГГц, антенна подключается к фидеру с волновым сопротивлением 

50 Ом. Для формирования однонаправленного излучения используется от-

ражающий экран. 

Ширина дорожек спирали равна 1 мм, расстояние между дорожками 

1 мм. По углам спирального излучающего элемента выполнены четыре 

отверстия для крепления излучающего элемента к квадратному металличе-

скому основанию. 

В центре излучающего 

элемента сделано прямо-

угольное отверстие, через ко-

торое проходит верхняя часть 

микрополоскового устрой-

ства, осуществляющего согла-

сование сопротивлений спи-

рального излучающего эле-

мента и питающего фидера. 

Верхние концы дорожек со-

гласующего устройства при-

паиваются к внутренним кон-

цам заходов спирали. 

Под излучающим элемен-

тов на расстоянии 10 мм на-

ходится отражающий экран.  

3D модель антенны с квадратной спиралью Архимеда показана на 

рис. 2. Объемная диаграмма направленности антенны показана на рис. 3. 

 
Рис. 1. Спиральный излучающий элемент 
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Диаграмма направленности на рабочей частоте является осесимметри-

чной, имеет ширину по уровню половинной мощности 72 градуса.  

Входное сопротивление спирали составляет примерно 200 Ом.  

Для обеспечения деления мощности, подаваемой к входу антенны, ис-

пользуется микрополосковый кольцевой делитель мощности [3]. 

Для формирования необходи-

мого фазового сдвига используют-

ся микрополосковые линии пере-

дачи различной длины.  

Для расчета делителя была 

использована программа TXLine. 

Ширина дорожек кольца составила 

1,01 мм. Ширина дорожек входно-

го и выходных каналов — 0,78 мм.  

Длины выходных каналов делителя выбраны равными 5,6 мм и 16,8 мм. 

Делитель мощности и фазосдвигающие микрополосковые линии выполне-

ны на стеклотекстолите FR4. 

Был изготовлен макет спи-

ральной антенны, выполнено его 

экспериментальное исследование, 

результаты которого показали хо-

рошее совпадение с результатами 

моделирования в CAD FEKO. 

Таким образом, разработана 

антенна на базе квадратной спира-

ли Архимеда. Модель антенны 

проанализирована в CAD FEKO, 

рассчитаны ее основные характе-

ристики. Разработанная антенна 

может быть использована в беспроводных сетях Wi-Fi, маршрутизаторах 

или других системах, работающих на частоте 2,4 ГГц.  
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Рис. 2. Модель квадратной спирали  

Архимеда в CAD FEKO 

 
Рис. 3. Диаграмма направленности  

квадратной спирали Архимеда с экраном 
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РАСЧЕТ РЕЗОНАНСНЫХ ЧАСТОТ СОСТАВНОГО МЕТАЛЛО-

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА МЕТОДОМ ЧАСТИЧНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

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», г. Киев, Украина 

Непрерывный прогресс беспроводных технологий за последние годы 

вызвал рост интереса к перестраиваемым селективным устройствам. Ди-

электрические резонаторы (ДР) подходят в качестве основного элемента 

селективных устройств благодаря своей высокой добротности и малым 

размерам. Электромеханические способы перестройки резонансной часто-

ты ДР выгодно отличаются от других методов сохранением высокой доб-

ротности колебательных систем [0]. 

Металло-диэлектрические резонаторы (МДР) имеют меньшие частоты 

низших типов колебаний, чем ДР аналогичных размеров. Поэтому их ис-

пользование позволяет существенно уменьшить размеры селективных 

устройств. Введение диэлектрической неоднородности в виде воздушного 

зазора между металлической плоскостью и диэлектриком позволяет пере-

страивать резонансные частоты за счет перемещения металлической плос-

кости над диэлектриком. Диапазон перестройки резонансных частот низ-

ших колебаний такого составного металло-диэлектрического резонатора 

(СМДР) значительно превосходит диапазон перестройки частот составных 

ДР. Поэтому применение СМДР позволяет не только уменьшить габариты 

селективных устройств, но и увеличить диапазон перестройки. 

Общий вид СМДР приведен на рис. 1. СМДР включает в себя две со-

осные цилиндрические области радиуса R, высотами h и d, c относитель-

ными проницаемостями ε1 и ε2, помещенные между двумя металлическими 

пластинами. Пространство вокруг цилиндрических областей заполнено 

диэлектриком с относительной проницаемостью ε3 (рис. 1а). Экранирован-

ный вариант включает в себя металлическую стенку радиуса sR  (рис. 1б). 

Применение СМДР требует решения задачи о собственных колебани-

ях для расчета резонансных частот. В данной работе рассматривается ре-

шение этой задачи методом частичных областей (МЧО). 

Использование МЧО позволяет построить эффективную процедуру 

для решения задачи о собственных колебаниях СМДР. Задача сводится к 

системе однородных интегральных уравнений Фредгольма первого рода, 

которая решена методом Галеркина. Такой подход приводит к матрицам 

существенно меньших размерностей, чем МКЭ, что значительно уменьша-

ет время расчетов и требования к машинным ресурсам. 
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 (а) (б) 

Рис. 1. Конструкция СМДР: (а) открытый; (б) экранированный 

Наличие мнимой составляющей резонансной частоты TMnm0-типов ко-

лебаний открытого СМДР приводит к затухающим во времени электро-

магнитным колебаниям. Поэтому использование этих типов колебаний на 

практике не представляется возможным. Для возбуждения незатухающих 

колебаний резонатор должен быть помещен в закрытую систему, предот-

вращающую излучение резонатора в свободное пространство. С этой точки 

зрения интерес представляет экранированный СМДР (рис 1б). 

Резонансные частоты низшего 

TM010-колебания экранированного 

СМДР сильно зависят от величины 

воздушного зазора между металли-

ческой плоскостью и диэлектриком 

(рис. 2). Изменение расстояния от 

металлической плоскости до ди-

электрика на не более чем 10% от 

толщины диэлектрика изменяет в 

разы резонансную частоту. Требу-

емые абсолютные перемещения 

металлической плоскости для пе-

рестройки резонансной частоты 

доступны для современных пьезо-

электрических и электрострикци-

онных актюаторов, а также микро-

электромеханических систем. Для 

уменьшения требуемых перемеще-

ний и увеличения диапазона пере-

стройки частоты следует уменьшать толщину резонатора и повышать от-

носительную проницаемость диэлектрика. 

Література 
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Рис. 2. Зависимость нормированного 

резонансного волнового числа ТМ010-

колебаний экранированного СМДР от 

нормированной толщины воздушного  

зазора (2=1) при R/h=2, Rs/R=2 и  

различных относительных проницаемостях 

диэлектрика, рассчитанные МЧО (MMT) и 

МКЭ (FEM). 
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ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФАР НА ОСНОВІ 

ДРУКОВАНИХ КВАЗІ-ЯГІ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Дубровка Ф. Ф., д.т.н. професор; Видалко О. Є., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

До сучасних фазованих антенних решіток (ФАР) висуваються жорсткі 

вимоги по технологічності випромінювальних елементів, їх повторюванос-

ті при серійному виробництві та вартості. Найбільш повно задовольняють 

цим вимогам друковані мікросмужкові антени. Серед мікросмужкових ан-

тен, завдяки широкій смузі робочих частот і слабкому взаємному зв’язку у 

складі ФАР [1-3], особливої уваги заслуговують друковані квазі-Ягі анте-

ни. Завдяки таким характеристикам квазі-Ягі антени інтенсивно досліджу-

ються останнім часом з метою їх застосування у ФАР різного призначен-

ня [4–5]. 

У роботі представлені результати чисельного дослідження характери-

стик узгодження і взаємного зв‘язку елементів решітки, діаграми спрямо-

ваності і можливості ширококутового сканування ФАР, одиничним випро-

мінювальним елементом яких є друкована квазі-Ягі антена. Розміри дослі-

джуваних ФАР вибрані такими, щоб центральна підрешітка була оточена 

достатньою кількістю елементів для моделювання габаритної антенної ре-

шітки. Розраховано частотну залежність модуля коефіцієнта відбиття для 

центрального елемента решітки і її зміну при скануванні променем, що на-

очно демонструє роботу квазі-Ягі антени в складі антенної решітки вели-

ких розмірів. 

На рис. 1 зображена оптимізована конструкція 

друкованої мікросмужкової квазі-Ягі антени. Штри-

ховою лінією показана зрізана площина заземлення, 

що розташована на нижній стороні підкладинки. У 

розрахунках вважаємо, що антена виготовлена на ді-

електричній підкладинці ТММ10 (торгової марки 

Rogers Corporation) товщиною 0,635 мм і значенням 

діелектричної проникності ε = 10.2. Розрахунок і оп-

тимізація характеристик узгодження і випроміню-

вання проведено за допомогою пакету CST 

Microwave Studio. 

Розрахована смуга робочих частот антени по рі-

вню модуля коефіцієнта відбиття S11 = 0,2 складає 

45%. Діаграма спрямованості антени розрахована на частоті 9,5 ГГц, ши-

рина головного випромінювання на рівні −3 дБ у Е-площині складає 205
0
, а 

у Н-площині – 125
0
. Коефіцієнт підсилення антени 3,8 дБ. Слід зауважити, 

про майже відсутнє заднє випромінювання, що має значення −17,2 дБ. 

 
Рис. 1. Конструкція 

досліджуваної мікро-

смужкової антени 
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Для дослідження рівня електромагнітного зв’язку між квазі-Ягі анте-

нами, була змодельована еквідистантна 9-елементна лінійна антенна реші-

тка (АР). Відстань між елементами решітки складає 12,6 мм, що на частоті 

9,5 ГГц відповідає значенню 0,4λ. В ході дослідження була розрахована 

розв’язка між центральним і сусідніми портами антенних елементів. ЇЇ зна-

чення, в першу чергу, відображає рівень електромагнітного зв’язку між 

ними. Рівень зв’язку елементів решітки з середнім 5-им випромінювачем 

лежить нижче −15 дБ у всій робочій смузі частот, окрім максимуму S45 в 

околі частоти 8,5 ГГц, де S45 ≤ −10 дБ. 

Дослідження роботи квазі-Ягі антени у складі ФАР великих розмірів 

було проведено на прикладі двомірної антенної решітки розміром 11х11 

елементів. Були розраховані характеристики випромінювання і узгодження 

центрального 61-го елемента решітки (нумерація елементів – послідовно в 

лінійці і по лінійках) при синфазному живленні решітки і в режимі скану-

вання. Отримані результати для центрального елемента можна узагальнити 

на оцінку впливу суцільного антенного полотна на узгодження кожного 

окремого випромінювача в складі ФАР великих розмірів. Було виявлено, 

що сканування променем решітки, особливо в діагональних площинах, має 

суттєвий вплив на узгодження центрального елемента. Встановлено, що в 

широкій смузі частот діапазон сканування ФАР на основі квазі-Ягі елемен-

тів може сягати ± 50
0
. 

З отриманих результатів можна зробити висновок, що друкована мік-

росмужкова квазі-Ягі антена з її 45% смугою робочих частот і широкою 

симетричною діаграмою спрямованості є перспективним елементом у по-

будові ФАР великих розмірів. 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕТЛЕВЫХ  

ПЛАЗМЕННЫХ И МЕТАЛИЧЕСКИХ АНТЕНН ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Овсяников В. В., д.т.н., профессор; Кашуба И. В., студент 

Государственное высшее учебное заведение  

«Национальный горный университет», г. Днепропетровск, Украина 

Отмечено, что в настоящее время применение плазмы как четвертого 

состояния вещества во многих областях науки и техники привлекает к себе 

внимание многих исследователей и разработчиков. Предложение по при-

менению ионизированных лучей для обеспечения радиосвязи было выска-

зано еще в начале XX века [1] и с тех пор в различных странах продолжа-

ются исследования и разработка плазменных антенн  (ПА) на основе холо-

дной плазмы газового разряда и СВЧ разряда. В 2003 г. вышла статья [2] с 

обзором последних достижений по созданию плазменных антенн, включа-

ющих нейтральные газы и пары ртути. Интерес к ПА можно объяснить та-

кими важными свойствами ПА по сравнению с металлическими и диэлект-

рическими антеннами как способность при необходимости исчезать из по-

ля зрения радиолокационных и других средств, способностью изменять 

свои внутренние параметры (подобно «хамелеону»), широкополосность, 

уменьшенная масса и др. 

Удельная проводимость (УП) 

среды ПА, представленной на 

рис. 1, определяются по формулам 

работы [3]. Однако при этом пред-

ложено дополнять значение УП 

слагаемым, учитывающим пары 

ртути следующим образом 

Hg
PA

GPA  
,        (1) 

где: PA — суммарное значение УП 

ПА с учетом паров ртути; G — УП 

плазмы [3]; 
PA

Hg — УП паров рту-

ти, наполняющих ПА. 

С учетом выражения (1) расчет 

суммарного значения УП ПА (PA, в 

См/м) для случая наличия в ПА паров ртути выполняется по формуле: 

222
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 ,                                (2) 

где ee — заряд электрона 4,80·10
-10

 СГСЕ; ω — круговая рабочая частота; 

ef  — эффективное число столкновений частиц за секунду. Во втором сла-

 
Рис. 1. Конфигурация исследуемых  

петлевых антенн: 1 — петлевая антенна, 

2 — порт СВЧ возбуждения, 3 — источ-

ник формирования газового разряда в 

трубке, 4 — металлический диск, 5 — 

узел возбуждения СВЧ сигнала в ПА 
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гаемом в (2) — Hg — проводимость ртути 1,04·10
6
 См/м; m — масса ртути, 

вводимой в данную ПА; Hg — плотность ртути 1,36·10
4
 кг/м

3
, L, d — дли-

на петли и диаметр трубки ПА, диаметр металлического диска Ф = 0.5 м. 

Исследовано влияние паров ртути в частотном диапазоне 50−500 МГц 

на УП холодной плазмы газового разряда петлевой несимметричной ПА. 

Исследовано два характерных варианта наполнения ПА ртутью в количе-

стве 30 мг и 70 мг. С учетом полученных данных по УП в данном частот-

ном диапазоне выполнено компьютерное моделирование основных СВЧ 

характеристик петлевых ПА, таких как КСВН и КПД. Получены частотные 

зависимости КСВН и КПД ПА (рис. 2) при наличии паров ртути в плаз-

менном объеме. Установлено, что чем больше примесей ртути в ПА, тем 

ближе КСВН к единице, что является благоприятным фактором, с другой 

стороны, увеличение паров ртути приводит к снижению КПД, что нежела-

тельно. 

  
а) б) 

Рис.2. Расчетные и экспериментальный графики зависимости КСВН (рис.2а) и КПД 

(рис.2б) от частоты в исследуемом диапазоне частот: 1,1' — ПА без учёта паров 

ртути; 2,2' — ПА с учетом влияния паров ртути, 70 мг; 3 — ПА с учетом влияния 

паров ртути (экспериментальная кривая) при α = 90°; 3' — петлевая алюминиевая 

антенна при α = 30°. 

Выполнено сравнение результатов расчета КСВН ПА с эксперимента-

льными данными для ПА. Рекомендуется для получения оптимальных зна-

чений КСВН и КПД ПА и улучшения экологической обстановки вблизи 

ПА по возможности снижать объем вводимых паров ртути, до значений 

ниже 30 мг. 
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ТРЕУГОЛЬНАЯ АНТЕННА ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Нудьга А. А.; Савочкин А. А., к.т.н., доцент 

Севастопольский национальный технический університет,  

г. Севастополь, Украина 

Расчет характеристик антенны по распределению токов на ее поверх-

ности обеспечивает получение результатов с достаточной для практичес-

кого использования точности. Однако важен способ получения функцио-

нальной зависимости для токового распределения. 

Целью работы является разработка и проверка методики расчета хара-

ктеристик антенны методом моментов [1], а также сравнение характерис-

тик излучения вариантов антенн при различном расположении треугольно-

го излучателя относительно плоскости экрана. Для этого характеристики 

электрического поля антенны, полученные с помощью метода моментов, 

сравниваются с характеристиками, полученными путем моделирования в 

пакете электродинамического анализа FEKO, а также с эксперименталь-

ными характеристиками. 

Рассмотрены два варианта антенны: на рис. 1а показана антенна с рас-

положением излучателя перпендикулярно плоскости экрана, а на рис. 1б 

антенна с расположением излучателя параллельно плоскости экрана. 

  
а) б) 

Рис. 1. Треугольная антенна излучатель расположен (а) перпендикулярно экрану, (б) 

параллельно экрану 

На рис. 2 изображены диаграммы направленности (ДН), полученные 

путем моделирования в программе электродинамического анализа FEKO, 

исследуемых антенн в двух плоскостях  = 0
о
,  = 90

о
. 

Ширина главного лепестка ДН для антенны с расположением излуча-

теля перпендикулярно плоскости экрана равна 30
о
. Ширина главного ле-

пестка ДН для антенны с расположением излучателя параллельно плоско-

сти экрана также равна 30
о
. 
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На рис. 3 изображены 

ДН полученные экспериме-

нтально в плоскостях  = 0
о
, 

 = 90
о
. 

При экспериментальном 

исследовании, у антенны с 

расположением излучателя 

перпендикулярно плоскости 

экрана, наблюдается слабо 

сформированная ДН с ши-

риной главного лепестка не 

менее 30
о
. У антенны с рас-

положением излучателя па-

раллельно плоскости экрана 

ширина главного лепестка 

ДН около 45
о
. 

На рис. 4 изображены 

ДН полученные при исполь-

зовании методики момен-

тов [1] в плоскостях  = 0
о
, 

 = 90
о
 

Ширина главного лепе-

стка ДН антенны с располо-

жением излучателя перпен-

дикулярно плоскости экрана 

равна 45
о
. Ширина главного 

лепестка ДН антенна с рас-

положением излучателя па-

раллельно плоскости экрана 

равна 35
о
. 

Сходный характер рас-

смотренных ДН подтверж-

дает, что метод моментов 

способен описать характе-

ристики излучения антенны 

с достаточной для практического использования точностью. 
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а) б) 

Рис. 2. Расчетные ДН (FEKO): (а) излучатель  

перпендикулярно экрану, (б) излучатель  

параллельно экрану 

  
а) б) 

Рис. 3. Экспериментальные ДН: (а) излучатель 

перпендикулярно экрану, (б) излучатель  

параллельно экрану 

  
а) б) 

Рис. 4. Расчетные ДН (методом моментов): (а) из-

лучатель перпендикулярно экрану, (б) излучатель 

параллельно экрану 
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ENHANCED C-BAND ANTIPHASE POWER COMBINER/DIVIDER 

S. Piltyay, postgraduate student 

National Technical Univercitiy of Ukraine  

«Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine 

In some microwave devices, namely, in orthomode transducers and 

antennas with difference patterns, there is the requirement of antiphase 

combining / dividing of electromagnetic waves power in wide operation 

frequency bands with bandwidth ratio 30% and more. The Y-shape junctions 

(a.k.a. T-shape junctions) of rectangular waveguides are mostly used for these 

purposes [1 – 4]. 

The Y-shape junction presented in [1] comprises the three-section step 

junction and performs the electromagnetic waves transmission between three 

identical hollow rectangular waveguides. The Y-shape junctions described in 

[2–4] have the same configuration. The simulated reflection coefficient of 

antiphase power combiner/divider developed in [1] doesn't exceed −32 dB in 

operation frequency band 18 − 26 GHz. The Y-shape junction introduced in [2] 

provides the reflection coefficient lower than −35 dB in operation frequency 

band 10 − 15 GHz. The reflection coefficient of Y-shape junction developed 

in [3] doesn't exceed –29 dB in operation frequency band 8 − 12 GHz. The Y-

shape junction presented in [4] provides the reflection coefficient lower than 

−20 dB in operation frequency band 20 − 32 GHz. 

The disadvantage of the above-mentioned waveguide antiphase power 

combiners/dividers at utilization in the orthomode transducers is their 

considerable transverse sizes compared with the common waveguide sizes. This 

results in considerable overall dimensions and mass of the orthomode 

transducer, especially at relatively low operation frequencies. The rigidity of 

power combiners/dividers based on solid metal waveguides doesn't allow to 

bend them in arbitrary directions. This is the essential disadvantage at their 

utilization in coaxial orthomode transducers [5–7], because the access to the 

inner circular waveguide is significantly limited. 

The mentioned disadvantages are avoided in the antiphase power 

combiner/divider presented in [8]. It consists of two coaxial transmission lines 

RG-402/U (teflon's diameter equals 3 mm) with 50 Ohms impedance and a 

rectangular waveguide short-circuited from one side. The probe-to-waveguide 

transition was roughly optimized in simulation. A grid of models was run for 

various plausible probe heights, dielectric and conductor widths, and 

displacements in front of a waveguide back short. The operation frequency band 

of the antiphase power combiner/divider developed in [8] is 18 − 26 GHz. The 

measured reflection coefficient of the transition is lower than −14 dB. 

In this paper the wideband antiphase power combiner/divider, which 

provides low reflection in the operation frequency band 3.4 − 5.4 GHz, has been 
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developed. On the whole the design developed is similar to the one presented 

in [8]. The main modification is the introduction of the pair of metal cylinders to 

obtain good matching performance. 

The parametric minimization of reflection coefficient has been carried out 

in the operation frequency band 3.4 − 5.4 GHz. The matching resonator length 

(which is equal to the displacement of the probes axes from a waveguide back 

short), diameters of coaxial probes and metal cylinders, probes and cylinders 

heights all were varied during the parametric optimization. The reflection 

coefficient of optimized configuration has been decreased by 9 dB compared 

with the one presented in [8] and it is lower than −23 dB. The optimized 

configuration of additional matching metal cylinders shows that they are very 

thin and can be considered as discs, because their D/h ratio exceeds 10. 

The analysis of matching sensitivity to manufacturing inaccuracies has been 

performed. It has been defined that for providing reflection coefficient lower 

than −22 dB the tolerances are equal ±0.05 mm, and for providing reflection 

coefficient lower than −21 dB — ±0.10 mm. 

The wideband antiphase power combiner/divider developed can be used in 

orthomode transducers and antennas with difference patterns. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ  

В ГЕОЛОКАЦІЇ 

Штука В. Я., студент; Зінченко М. В., асистент 

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

Для вимірювання складу і властивостей підповерхневих шарів та їх 

електрофізичних параметрів використовується частотна залежність коефі-

цієнта відбиття підповерхневого середовища  ̇( ). У зв’язку з високим за-

гасанням хвиль у грунті стає актуальним питання потужності георадару. 

Якщо шари не володіють магнітними властивостями, функціонал 

нев’язки має вигляд: 

Ф ( )  
 

 
∑ |  ̇(    )   е̇(    іст)|

 
     

де   {  ̇     
̇          

} — вектор комплексних діелектричних проник-

ностей підповерхневих шарів та їх товщин,  іст — вектор дійсних значень 

параметрів середовища,     — кількість шарів,   — обсяг дискретного на-

бору частот, на яких вимірюється коефіцієнт відбиття.  

Розрахунок товщини n-го шару здійснюється за формулою: 

   
    

     √  ̇ 
де    — затримка сигналу на проходження n-го шару в прямому і зворот-

ному напрямках,   ̇ — комплексна діелектрична проникність. 

Комплексні амплітуди електричної і магнітної складових плоскої хви-

лі в однорідному середовищі: 

 ̇( )        (    в̇   )   ̇( )        (    в̇   ) 

де  ̇в  
     

 
 √ ̇   ̇  √      ̇(      ̇    ) — комплексне хвильове чи-

сло,   — частота,    — швидкість світла в вакуумі,  ̇  ̇ — комплексні діе-

лектрична і магнітна проникності,   ,    — електрична і магнітна сталі ві-

дповідно,   — питома провідність середовища,      ( ̇) — відносна діе-

лектрична проникність. Комплексне хвильове число для немагнітних сере-

довищ ( ̇   ) має вигляд        , де   
   

 
  (√ ̇) — коефіцієнт 

загасання,   
   

 
  (√ ̇)  

   

  
 — фазова постійна,    

 

  (√ ̇)
 — фазова 

швидкість поширення хвилі в середовищі [2]. 

При вертикальному падінні плоскої хвилі на систему з    шарів 

(рис. 1) результуючий коефіцієнт відбиття системи шарів можна знайти із 

співвідношення: 

  
 ̇вх   ̇ 

 ̇вх   ̇  



Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка 

 

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

 

де  ̇вх  
( ̇вх   ̇ ) ( ̇вх   ̇ )    (    ̇   )

( ̇вх   ̇ ) ( ̇вх   ̇ )    (    ̇   )
 ̇ ,  ̇  

    

√ ̇
 для вертикальної і гори-

зонтальної поляризації падаючої хвилі. 

Енергетичний потенціал для нижньої межі шару: 

 н    р н   гр н      с

 
де   р н      (

    (    ) 

  
  пр пер

) — втрати потужності за рахунок розбіжності 

фронту хвилі при зондуванні нижньої межі;  гр н       | ̇гр н|  

    |   ̇гр в
 | — втрати при двократному проходженні верхньої межі ша-

ру (в прямому і зворотному напрямку) і однократному відбиті від нижньої 

межі шару;         (
    

    √  ⁄
) — фактор фокусування випромінювання 

шаром, що виникає при переході хвилі з оптично менш щільного середо-

вища в оптично більш щільне [1];        — втрати потужності сигналу 

при проходженні шару в прямому і зворотному напрямках. 

Випромінювана антеною 

максимальна потужність  прд га-

рмонічного сигналу з несучою 

частотою 100 МГц, необхідна 

для спостереження за металевим 

об'єктом, розташованим на гли-

бині 2 метри у вологій глині, при 

чутливості приймача  прм     

  мкВт, становить більше 100 Вт. 

Таким чином, до числа фак-

торів, що визначають особливос-

ті побудови георадарів і енерге-

тичного розрахунку в порівнянні 

з радіодалекомірами і вимірюва-

чами рівня, є сильне загасання і дисперсія швидкості розповсюдження еле-

ктромагнітних хвиль у ґрунті. Загасання сигналів в ґрунті накладає жорсткі 

обмеження на динамічний діапазон сигналів георадара, а також призводить 

до необхідності використання потужних підсилювальних пристроїв. 
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Рис. 1. Пошарова модель середовища 
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АНАЛІЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО ФІЛЬТРА З ТОНКИХ КРУГЛИХ 

ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОВОДІВ 

Сидорук Ю. К., доцент; Туровський А. О. аспірант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Розглядається електродинамічна структура у формі тонких нескінчен-

но довгих круглих паралельних проводів, яка виконує функцію поляриза-

ційного фільтра (ПФ) для розділення падаючих на неї електромагнітних 

хвиль з ортогональними поляризаціями. Інтерес авторів до структури ви-

кликаний необхідністю розрахунку і проектування ПФ — складової систе-

ми для електромагнітного опромінення діелектричних матеріалів полем 

НВЧ з метою підвищення щільності і рівномірності об’ємного розподілу 

поглинутої енергії і розв’язки  кількох джерел НВЧ енергії, що працюють 

на спільне навантаження. Мета роботи полягає у перевірці можливості ви-

користання існуючих методів розрахунку подібних структур для випадку 

великих значень (>10 дБ) кросполяризаціного розділення сигналів. 

Розглянуті роботи [1, 2], у яких приводиться аналітичний метод роз-

рахунку коефіцієнтів відбивання і проходження електромагнітних хвиль 

через металеву сітку сформовану нескінченно довгими тонкими паралель-

ними проводами.  

Для спрощення задачі і максимального наближення до реальних конс-

труктивних параметрів ПФ геометричні розміри сітки обмежуються випа-

дком r0 << d < λ (де λ — довжина хвилі, що падає на сітку). 

При побудові аналітичної моделі використано дві системи координат, 

які прив’язані відповідним чином до проводів сітки і до фронту електрома-

гнітної хвилі, при цьому отримано аналітичний вираз для визначення кое-

фіцієнта проходження за потужністю електромагнітної хвилі крізь сітку: 

   

2

2 2

21 11 11

cos2 (2) ' (2)

0 0 13 0 13

λ cos cos cos
1

π sin cos sin sin
i kd

k

d H r e H k d


  

 



   
  

 
       

 


 
де кути mn  — пов'язують між собою дві введені системи координат,

(2)

0H  — функція Ганкеля другого роду, d — крок сітки, r0  — радіус прово-

дів, β — хвильове число. 

Виконано чисельний розрахунок структури за допомогою комп'ютер-

них програм електродинамічного розрахунку Ansoft HFSS 12 (HFSS) та CST 

Microwave Studio 2011 (MWS) на основі запропонованих моделей, які від-

повідають прийнятій аналітичній моделі. 
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Чисельні та аналітичні результати підкріпленні проведеним експери-

ментом, в ході якого виготовлено макет та контролер для автоматизації 

вимірювання відповідно до прийнятих моделей та виконані відповідні ви-

мірювання. 

Для порівняння результатів і підтвердження адекватності методів 

отримано набір залежностей проходження енергії поля крізь сітку в діапа-

зоні частоти 1ГГц ÷ 6 ГГц.  

Результати аналітичного, чисельних та експериментального дослі-

джень приведені на рис.1. Даному графіку відповідають геометричні пара-

метри d = 10 мм, r0 = 0.25 мм. 

Таким чином, вико-

нана серія експеримента-

льних вимірювань і отри-

мана експериментальна 

залежність коефіцієнта 

проходження електрома-

гнітних хвиль через сітку 

при нормальному падінні 

і паралельному орієнту-

ванні вектора напружено-

сті електричного поля E  
до осей проводів з доста-

тньою точністю відпові-

дає аналогічним залежно-

стям, одержаним   аналі-

тичним шляхом та   моде-

люванням в прикладних програмах з використанням чисельних методів 

розрахунку. Такий результат вказує на те, що запропонований аналітичний 

метод і використані математичні моделі розрахунку сітки тонких проводів 

повністю задовольняють можливості подальшого використання у розраху-

нках складних систем на основі подібних структур. 
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Рис.1.Порівняння результатів коефіцієнта  

пропускання сітки різних методів дослідження 
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ВИБРАНІ АСПЕКТИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОБРОБКИ  

СИГНАЛІВ ГЕОРАДАРІВ 

Абрамович А. О. , магістрант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

На даний час існує велика кількість електричних принципових схем 

металодетекторів (найпоширенішого різновиду георадарів), які відрізня-

ються за призначенням. Схеми діляться на три основні типи за принципом 

дії (передача-прийом, генератор биття частот, імпульсна індукція) і на ри-

нку представлені багатьма моделями від різних фірм-виробників [1]. 

Кожна схема має свої переваги та недоліки в порівнянні з іншими 

схемами. Саме схемою визначається призначення металодетекторів: для 

пошуку чорних металів, розмінування, використання в археологічних та 

геологічних розвідках (для пошуку мідних та золотих самородків) та ін. 

При розробці металодетектора виникає проблема оптимального підбо-

ру функціональних вузлів. Більшість схем можуть працювати лише із ву-

зьким колом вузлів спецпризначення, що незручно для дослідження яки-

хось фізичних процесів. Функціональні вузли, що використовуються у 

схемах можна замінити на кращі, але вузька спеціалізація схем не дає такої 

можливості. 

Для того, щоб ефективно досліджувати різноманітні фізичні процеси 

при розробці металодетекторів, необхідно мати можливість оперативно 

замінювати функціональні вузли конструкції. Для цього автором було 

створено «комплекс для дослідження функціональних вузлів металодетек-

торів», який будучи універсальною системою, відповідає поставленій зада-

чі.  

 За допомогою даного комплексу проводяться дослідження щодо 

практичної реалізації радіолокаційно-вихрострумового методу розрізнення 

кольорових металів (золото, срібло, мідь і т. д.). 

Для однорідного ізотропного середовища розповсюдження електрич-

ного поля задовольняє телеграфному рівнянню [2]. При низьких провідно-

стях і високих частотах можна знехтувати дифузією і розглядати лише 

хвильову частину електромагнітного поля [3].  

2 2

2 2
0

E E
µ

z t

 

 
  

 
                             (1) 

Якщо радіолокаційний сигнал описується дійсною функцією ( )s t , 

спектр відбитого імпульсу 
*( )S f в частотній області відповідає виразу  

 * ( ) ( )S f R f S f Запишемо відбитий сигнал у часовій області: 
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Для опису взаємодії ЕМ хвилі із металами скористаємось методом ви-

схрострумового контролю. 

Щоб виявити залежність напруги накладного вихрострумового перет-

ворювача від товщини і електромагнітних властивостей об'єкта контролю 

(ОК) розглянемо задачу на розподіл ЕМ поля від збуджуючого витка раді-

уса ЗR  із синусоїдальним струмом І , розміщеним над електропровідною 

пластиною товщиною T на висоті Зh . 

Вносима напруга    В ДU


від ОК у приймальну антену радіусом ДR [4] 

          *
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,  Д ЗN N  – кількість витків у приймальній рамці та у передавальній 
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де    відносна магнітна проникність, Зx R  , З aR µ   
.
 

Обробка парціальних імпульсів дозволяє наперед знати втрати сигна-

лу при поширенні у неоднорідному середовищі із втратами з неоднорідним 

розподілом параметрів (2). Використання методу вихрострумів дозволяє 

розрахувати значення внесеної напруги в залежності від провідності мета-

лу у приймальну антену. 

Отже, поєднавши два різні методи для обробки прийнятого сигналу, 

теоретично вдалось довести, що можна з високою вірогідністю розрізняти 

кольорові метали (3) — золото, мідь, срібло та ін. 
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ДВОДІАПАЗОННИЙ КОАКСІАЛЬНО-РУПОРНИЙ  

ОПРОМІНЮВАЧ ДЗЕРКАЛЬНИХ АНТЕН 
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Дубровка Р. Ф.
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1
Национальный технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
2
Queen Mary, University of London, м. Лондон, Великобританія 

Стрімкій розвиток супутникових інформаційних систем і пов’язане з 

ним освоєння нових діапазонів частот вимагає використання дзеркальних 

антен, що працюють одночасно у двох і більше діапазонах частот на орто-

гональних поляризаціях. Це може бути забезпечено лише за рахунок дво- і 

багатодіапазонних опромінювачів, здатних працювати в широких смугах 

частот при низьких рівнях кросполяризаційного випромінювання. 

У цій статті представлено результати теоретичних та експерименталь-

них досліджень характеристик випромінювання та узгодження нової конс-

трукції дводіапазонного коаксіально-рупорного опромінювача C-/Ku- діа-

пазона частот [1]. 

 Запропонований варіант 

дводіапазонного коаксіального 

рупора з частковим діелектрич-

ним заповненням показано на 

рис. 1. Антена складається: 1 — 

коаксіальний гладкостінний ру-

пор; 2 — хвилевід; 3 — діелект-

ричний стержень (антена пове-

рхневої хвилі); 4 — діелектрич-

на вставка; 5, 6, 7 — діелектри-

чні опорні шайби; 8, 9 — зовнішній та внутрішній хвилеводи коаксіальної 

лінії живлення. 

С- діапазон Ku- діапазон 

Рис. 2. КСХН рупор + ортомодовий перетворювач (експеримент) 

 

 
Рис. 1. Дводіапазонний коаксіальний рупор з 

частковим діелектричним заповненням 
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Було спроектовано та 

виготовлено компактний 

варіант дводіапазонного (C-

/Ku-) коаксіального опромі-

нювача з антеною поверхне-

вої хвилі. Повздовжні розмі-

ри рупора від входу до апер-

тури складають 03,8l   

(0 — довжина хвилі на 

централь-ній частоті НЧ ро-

бочого діапазону), діаметр 

апертури 02D  ,  8D
d
 , 

діелектрикна конічна встав-

ка виготовлена з тефлону, 

діелектричний стержень — 

полістирол.  

На рис. 3 показано теоретичні та експеримент-тальні діаграми спрямо-

ваності коаксіального рупора на частотах 3,4 та 12 ГГц. Ширина головного 

пелюстка (по рівню 3 дБ ) в обох смугах частот знаходиться в межах 

30 4  . ДС симетрична, різниця в ширині головного пелюстка в ортого-

нальних площинах не перевищує 3  по рівню 10 дБ  в діапазоні 

3,4 4,2 ГГц  та 2,5  в діапазоні 10,7 12,7 ГГц . Рівень бічного випроміню-

вання знаходиться нижче позначки 20 дБ  у низькочастотному діапазоні 

та не перевищує значення 15 дБ для ВЧ.  

Виміряні значення КСХН рупора разом з коаксіальним ортомодовим 

перетворювачем знаходяться в межах 1,6 для двох ортогональних поляри-

зацій у С-діапазоні та не перевищують значення 1,4 у Ku–діапазоні частот 

(рис. 2). 

Висновки 

Запропоновано новий варіант дводіапазонного коаксіального рупора з 

частковим діелектричним заповненням. Чисельно та експериментально до-

сліджено його електричні характеристики у С– та Ku–діапазонах частот.  

Загалом, новий розроблений дводіапазонний рупор цілком придатний 

для застосування в якості опромінювача дзеркальних антен земних станцій 

супутникових інформаційних систем. 
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Рис. 3. Теоретичні та експериментальні діаграми 

спрямованості рупора в С/Ku діапазонах 
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ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННА С ПОЛЕМ ИЗЛУЧЕНИЯ  

КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

Ковальчук Д. А. 

Севастопольский национальный технический университет, 

 г. Севастополь, Украина 

Исследовалась четырехэлементная решетка цилиндрических спираль-

ных излучателей, расположенных в вершинах квадрата. Расчеты и измере-

ния проводились в диапазоне частот 2…5 ГГц. В решетке спирали с право-

сторонней поляризацией располагались на расстоянии 01,00 d м и 

возбуждались синфазно. Теоретические исследования включали сравните-

льный анализ входного сопротивления четырех спиральных излучателей в 

диапазоне частот, а также анализ, диаграммных характеристик, поляриза-

ции излучения (осевого коэффициента эллиптичности (КЭ) и угловой за-

висимости КЭ), коэффициента направленного действия антенной решетки. 

На основании метода обобщенных наводимых ЭДС рассчитывались вход-

ное сопротивление спиральных антенн (с учетом взаимного влияния), рас-

пределение тока вдоль проводника каждой спирали и диаграммы направ-

ленности решетки излучателей [3, 4].  

Антенна реализована в кон-

струкции, показанной на рис. 1. 

Анализ характеристик антенны по-

казал, что в данном случае удается 

предельно уменьшить взаимное 

влияние излучателей и максималь-

но увеличить развязку по поляри-

зации [6]. Входные характеристики 

четырех спиральных излучателей 

полностью совпадают в диапазоне 

частот 0f

f

 = 70%. Как показано на 

рис. 2 антенна содержит спираль-

ные излучатели 1, экран 2, диа-

граммообразующую схему (ДОС) 

3, линии питания спиральных излучателей 4. ДОС при работе антенны в 

режиме передачи служит для формирования из входного сигнала, который 

подается на вход 5, четырех сигналов равной амплитуды, которые пода-

ються на линии питания 4. Тип и структура линий питания 4, их размеры 

выбираются так, чтобы вместе с ДОС обеспечивать необходимый режим 

возбуждения излучателей в решетке: в точках питания спиралей I, II, III, IV 

 
Рис. 1. Конструкция фазированной 

антенной решетки 

 
ДО

С 

1 1 

3 
2 

4 
5 
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фазы тока составляют 0, 90, 180, 270, соответственно. В режиме приема 

четыре сигнала приходять по линиям 4 в ДОС, суммируются и результи-

рующий суммарный сигнал приходит на вход 5. В относительной полосе 

частот 0

f
f



 =70% антенная решетка обеспечивает в осевом направлении 

круговую поляризацию излучения. Угловая зависимость КЭ на частоте 
4f   ГГц. В направлении, соответствующем уровню поля излучения –3 дБ 

от максимума диаграммы направленности (ДН) КЭ уменьшается до 

0,95…0,98. В диапазоне частот 2,2…4,5 ГГц разработанная антенная ре-

шетка формирует оссимметричную ДН с шириной главного лепестка 

20…30 при уровне бокового излучения –12…–20 дБ. Коэффициент 

направленного действия составляет КНД = 16…18 дБ в полосе частот 

0

f
f



 = 70%. Разработанная широкополосная малогабаритная антенная ре-

шетка с полем излучения круговой поляризации  по своим характеристи-

кам отвечает требованиям, предъявляемым в современных радиотехниче-

ских системах к антенным системам, и может быть эффективно использо-

вана для организации каналов радиосвязи. 
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Секція 5. Телекомунікація, радіолокація, 

навігація 

РАСЧЕТ ЭНЕРГЕТИКИ WI-FI СИГНАЛА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 

ВАГОНЕ 

Безгин А. А.; Савочкин А. А., к.т.н., доцент; Слободенюк А. А. 

Севастопольский национальный технический университет Украины 

«СевНТУ», г. Севастополь, Украина 

Доступ к сети интернет с помощью мобильных сетей 3G, в сравнении 

с другими системами, имеет значительно более низкую стоимость реали-

зации, а также лучшие показатели скорости (до 14,7 Мбит/с) [1], что делает 

его использование более целесообразным. 

Чтобы обеспечить конечного пользователя удобным доступом к сети 

интернет, в вагоне разворачивается Wi-Fi сеть. В современных Wi-Fi мар-

шрутизаторах имеется несколько USB портов, что позволяет подключать к 

ним дополнительные 3G модемы напрямую без дополнительных уст-

ройств. 

На рис. 1 изображена схема вагона модели 61-4440 [2]. Вагон данного 

типа имеет девять купе. Длина вагона составляет D=25,5 м., ширина кори-

дора Hк= 0,9 м., габариты купе составляют 2,1  2,2 м [2]. 

 
Рис. 1. Схема вагона 61-4440 

С учетом того, что точка доступа будет находиться в средней части 

вагона, расстояние до терминала в самом дальнем купе с учетом габаритов 

купе и ширины коридора составит: 
2

max 2 1( ) (4,5 )kL H L L   ; 

Lmax= 9,45 м. 

Значение потерь в свободном пространстве зависит от двух парамет-

ров: во-первых, от частоты радиосигнала, во-вторых, от расстояния до точ-

ки приема беспроводной сети. 

Ослабление для свободного пространства рассчитывается по формуле 

P = 20 lg (4,18910
4
 L f), дБ, 

где L — расстояние, км; f — рабочая частота, ГГц. 
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Определим уровень мощности сигнала для точки приема  

Рпр= Рпд + G1 + G2 – Lф1 – Lф2 – P, 

где Рпд  — уровень мощности передатчика, дБм; Lф1, Lф2 — ослабление си-

гнала в фидерных линиях, дБ; G1, G2 — коэффициенты усиления приемной 

и передающей антенн, дБи. 

Обычно для точки доступа Рпд = 17 дБм,  в дальнейших расчетах при-

нимаем коэффициенты усиления антенн 1 дБи с учетом того, что в общем 

случае максимумы диаграмм направленности антенн не будут совмещены. 

Уровень ослабления сигнала в фидерных линиях принимаем: 

Lф1 =  Lф2 = 0,5 дБ. 

Минимальное значение чувствительности Wi-Fi приемников совре-

менных устройств обычно не хуже –(60…70) дБ, расчетное значение уров-

ня мощности сигнала не менее –50 дБ. Также в современных маршрутиза-

торах обычно используется три антенны. Для наилучшего покрытия всего 

вагона две антенны можно разнести в разные стороны вагона, третью оста-

вить на самой точке доступа. 

На рис. 2 изображен график уровня мощности сигнала в каждом купе 

при расстоянии между антеннами 7 м. 

 

 
 Рис. 2. Уровень мощности сигнала при расстоянии между антеннами 7 м 

Таким образом, при выполнении работы исследованы различные ва-

рианты размещения антенн Wi-Fi маршрутизатора в вагоне. Определен ва-

риант размещения антенн в вагоне поезда. 
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РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ДЛЯ  

РАДИОЛИНИИ СТАЦИОНАРНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Авдеенко Г. Л., ассистент, Якорнов Е. А., к.т.н., профессор 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

В настоящий момент основной тенденцией развития стационарных 

беспроводных телекоммуникационных систем (БТС), используемых на ма-

гистральных радиолиниях, а также на «последней миле», является увели-

чение объёмов передаваемой информации при предоставлении пользова-

телям различных инфокоммуникационных услуг (широкополосный доступ 

в Интернет, передача мультимедийной информации в реальном масштабе 

времени и. т. п.)  

Относится указанная тенденция и к таким БТС как системы цифровой 

радиорелейной связи (ЦРРС), которые хорошо себя зарекомендовали при 

построении магистральных сегментов телекоммуникационных сетей раз-

личных операторов, в особенности между сетевыми узлами (базовыми 

станциями) в крупных мегаполисах в качестве альтернативы волоконно-

оптическим линиям связи, развёртывание или аренда трактов которой об-

ходится намного дороже, чем развертывание линий ЦРРС. 

Традиционное решение задачи повышения скорости передачи при 

ограниченности радиочастотного реверса на данный момент времени в си-

стемах ЦРРС обеспечивается преимущественно путём увеличения количе-

ства стволов без изменения вида модуляции либо использованием методов 

многопозиционной манипуляции цифровых сигналов, таких как QAM-16, 

QAM-32, QAM-64, QAM-128, QАМ-256, без изменения полосы радиочастот 

ствола. Последний подход, получивший на практике наибольшее распро-

странение, обеспечивает высокую спектральную эффективность (по срав-

нению с QPSK), однако он, во-первых, предъявляет высокие требования к 

стабильности несущей частоты и фазовым шумам гетеродинов приёмно-

передающих устройств ЦРРС, а во-вторых, требует большие отношения 

сигнал-шум на входе приёмных устройств ЦРРС (для ЦРРС с манипуляци-

ей QAM-64  SNRmin = 33 дБ) [1]. 

Кроме того, в настоящий момент в мире ведутся интенсивные иссле-

дования по созданию систем ЦРРС в миллиметровом и терагерцовом диа-

пазонах, обладающих, во-первых, намного большей информационной ём-

костью, чем диапазон СВЧ, а во-вторых, меньшим уровнем естественных и 

искусственных помех. 

Необходимо также отметить, что отечественными учёными в качестве 

одного из перспективных способов повышения помехоустойчивости дей-
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ствующих линий ЦРРС при неизменном значении длины пролёта (посто-

янном энергетическом потенциале радиолинии) предложено применение 

способа комбинированной модуляции QAM-M/ЧМ, позволяющего,  

во-первых, использовать действующий парк линий аналоговой РРС для 

передачи цифровых потоков без изменения класса радиоизлучения с ми-

нимальной модернизацией передающего и приёмного комплектов,  

во-вторых, обеспечить возможность увеличения дальности систем ЦРРС в 

3…4 раза по сравнению с ЦРРС, использующих  манипуляцию QAM-64 за 

счёт малого требуемого значения SNRmin = 10..12 дБ на входе ЧМ демоду-

лятора приёмника ЦРРС, в-третьих, обеспечить менее критичные требова-

ния к стабильности несущей частоты и фазовым шумам гетеродинов и от-

носительно высокую спектральную эффективность. Однако всё вышеука-

занное достигается за счёт расширения полосы радиочастот в 3,5 раза: от 

8 МГц при QAM-64 до 27 МГц при комбинированной модуляции  

QAM-64/ЧМ [2]. 

Таким образом, вышеуказанное говорит о целесообразности дальней-

шего поиска способов повторного использования выделенных для стацио-

нарных БТС многопозиционной манипуляцией полос радиочастот путем 

улучшения существующих методов селекции (пространственной, поляри-

зационной, частотной, временной, амплитудной, кодовой и.т.д) а также 

поиска новых и использования известных физических признаков (свойств) 

электромагнитной волны (ЭМВ), по которым на практике можно осуще-

ствить разделение радиосигналов, одновременно использующих один и тот 

же частотный ресурс, на приёмной стороне друг от друга с минимальными 

искажениями этих сигналов.  

По мнению авторов, одним из перспективных физических признаков 

ЭМВ, который может быть использован для обеспечения повторного ис-

пользования радиочастотного ресурса, является известное физическое яв-

ление кривизны фазового фронта ЭМВ. В работе [3] теоретически обосно-

вана возможность применения явления кривизны фазового фронта ЭМВ в 

БТС, однако не были получены численные показатели эффективности про-

странственной обработки, речь о которых пойдёт в докладе.  
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗУЮЧОГО КОНТРОЛЮ АВІАЦІЙНИХ  

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 

Белас О. М., д.т.н., с.н.с.
 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Інтенсивність повітряного руху постійно зростає і потрібно врахову-

вати те що безпека польотів залишається основним пріоритетом функціо-

нування авіаційної галузі. Існуючі наземні та бортові інформаційні засоби 

з часом будуть не здатні забезпечити потрібний рівень безпеки польотів. 

Авіаційні аварії та катастрофи, які відбуваються у світі, підтверджують не-

гативну роль людського фактора при організації управління великими ор-

ганізаційно-технічними системами, якою на сьогоднішній день є сфера 

управління повітряним рухом. Виключення людини з контуру управління є 

перспективним завданням для багатьох галузей людського існування [1]. 

Одним із шляхів розв’язання цих проблем може стати проект 

CNS/ATM (Зв’язок, Навігація, Спостереження/Організація повітряного ру-

ху), концепція якого полягає в застосуванні сучасних передових супутни-

кових та інформаційних технологій, каналів передачі даних та сучасної 

авіоніки для задоволення зростаючих функціональних потреб. Впрова-

дження цієї системи дозволить підвищити безпеку польотів, зменшити за-

тримки, збільшити пропускну спроможність повітряного простору тощо. 

В той же час, відбуваються радикальні зміни в технологіях зв’язку: на 

заміну комутації каналів приходить комутація пакетів, активно впрова-

джуються нові технології транспортування і доступу, застосовуються нові 

протоколи. Таке оновлення може призвести до втрат, зокрема і в надійнос-

ті. 

Крім загальних завдань забезпечення надійності, зумовлених техніч-

ним переоснащенням, свої специфічні проблеми висуває й процес активно-

го переходу до побудови мереж зв’язку за принципами NGN (англ. Next 

Generation Network — мережі наступного покоління) [2]. 

Таким чином, розроблення методики прогнозуючого контролю сучас-

них авіаційних інфокомунікаційних мереж є актуальним науковим завдан-

ням. Метою даної доповіді є аналіз шляхів та визначення завдання на роз-

роблення такої методики. 

Підсумком вирішення завдань прогнозуючого контролю має бути 

прийняття рішення щодо попередження прогнозованої відмови. При цьому 
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можливе виникнення помилок першого і другого роду, як це і розглядаєть-

ся в теорії прийняття рішень [3]. 

Вичерпне рішення задачі прийняття рішень мало б ґрунтуватися на 

критеріях типу критерію максимальної правдоподібності. При цьому най-

кращі правила розв’язання будувалися б виходячи зі стандартних правил 

мінімізації, наприклад, ймовірності помилкових рішень. 

Оскільки в задачі, що розв’язується, інформація про те, які правила 

розв’язання є оптимальними (і за яким критерієм) не може бути отримана 

до початку експлуатації мережі, пропонується розглядати алгоритми, що 

дозволяють отримувати практично прийнятні результати.  

Запропонована методика містить блоки, які декомпозують розв’язання 

загальної задачі прогностичного контролю на підзадачі і логічно виплива-

ють один з одного. При цьому сама методика являє собою замкнуту струк-

туру, що включає автоматизовані і неавтоматизовані («експертні») складо-

ві. Для фізичної реалізації методики повинен бути розроблений комплекс 

організаційно-технічних заходів, що дозволяє вирішувати завдання про-

гнозування відмов з прийнятною точністю. 

В доповіді доводиться, що розроблення методики прогнозуючого кон-

тролю сучасних авіаційних інфокомунікаційних мереж, створених за 

принципами NGN, є актуальним науковим завданням. 

Розроблена методика прогнозуючого контролю із залученням органі-

заційних, технічних, алгоритмічних і програмних засобів. Проведена деко-

мпозиція запропонованої методики на окремі блоки, що дозволяє забезпе-

чити розв’язання загальної задачі прогностичного контролю за підзадача-

ми. 

Методика прогнозуючого контролю розглядається на прикладі схеми 

кабельної авіаційної інфокомунікаційної мережі. Запропоновано сукуп-

ність обов’язкових та необов’язкових точок контролю мережі для одного з 

варіантів контролю. 
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ЗАХИСТ СИГНАЛУ В МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ PLC  

Березянський Б. М., асистент; Чекаль Д. І. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Технологія PLC (Power Line Communications — комунікації по сило-

вим лініям) є провідною технологією, спрямованою на використання кабе-

льної інфраструктури силових електромереж для організації високошвид-

кісної передачі даних і голосу. Залежно від швидкості передачі PLC поді-

ляється на широкосмугову (ВPL) зі швидкістю більше 1 Мбіт/с і вузькос-

мугову (NPL). Основний робочий діапазон частот 4–21 МГц, в якому роз-

ташовано 84 несучих частот. В наш час PLC-мережі використовуються в 

якості домашніх та офісних мереж в США, Канаді та Франції. В Україні 

мережі знайшли застосування в автоматизованих системах комерційного 

обліку електроенергії для передачі даних від кінцевого обладнання, лічи-

льників до системи збору даних. 

На захист PLC мереж впливають такі фактори [1]: 

 доступність сигналу для інших приладів цього типу; 

 матеріал провідника: мідь проводить зі значно меншими втратами 

ніж алюміній, використаний для більшості старих мереж України; 

 через пошкодження провідника сигнал може спотворитись; 

 наявність приладів що створюють завади в діапазоні роботи приладу 

– імпульсні блоки живлення тощо; 

 радіоприлади того ж робочого діапазону частот можуть спотворити 

сигнал і навпаки. 

Розроблено багато методів захисту, серед яких можна виділити [2]: 

 на сигнальному рівні використання завадостійких методів модуляції; 

 на фізичному рівні використання екранованої та надійної проводки; 

 на програмному — використання алгоритмів відновлення сигналу, а 

також систем сканування каналу у реальному часі; 

 на рівні контролерів використовують спеціальні алгоритми оброб-

лення даних, що дозволяє прибрати порушення даних при передачі. 

PLC можна розглядати як систему для несанкціонованої передачі да-

них на достатньо великі відстані, при цьому навіть виявити їх буде склад-

но. Також існує вірогідність перехоплення сигналу, який розповсюджуєть-

ся в електричних мережах. До появи високошвидкісних модемів та моде-

мів дальнього зв’язку це питанням не було актуальним. Також вважалося, 

що трансформатор є достатньою завадою для передачі даних із мережі на 

зовні. Однак ряд дослідів показали, що передача даних через трансформа-

тор в такому варіанті можлива. 
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На рис. 1 показана схема лабораторного стенду для виявлення можли-

вості передачі даних та оцінки спотворення сигналу, що проходить. У яко-

сті генератора сигналу було 

використано Г4-117, у якості 

трансформаторів Т1 - ТАН-31-

220-ДК, ТПП278-220-50, 

вольтметру В7-27А/1, а також 

осцилограф НМ203-7. Резуль-

тати вимірів наведені на рис.2. 

З графіку слідує, що в діапазо-

ні від 1 до 100 кГц спостеріга-

ється «вікно прозорості», сигнал проходить фактично без втрат, саме у 

цьому діапазоні найбільш вірогідніше використання PLC для передання не 

санкціонованих даних. Досліди, проведені на інших трансформаторах по-

казали приблизно ті ж результати. 

Отже можна 

зробити висно-

вок, що можли-

вість викорис-

тання основних 

принципів тех-

нології PLC в 

якості інструме-

нту промислово-

го несанкціоно-

ваного доступу 

дуже висока. 

Зменшення вар-

тості обладнання та потреба у використанні в енергетичних системах ви-

кликає постійне зростання сфери використання: від датчиків, до створення 

локальних мереж [3]. Це породжує ряд проблем з безпеки цього типу ме-

реж. Однак більшість методів які використовуються в радіозв’язку, 

комп‘ютерних мережах та системах комерційного обліку електроенергії 

можна використати і в PLC. 

Література 
1. PLC-уже не экзотика / А.Ф.Савин // Вестник связи. — 2004. — №9. — С. 14—16 

2. Добрин П. С. Технологические предпосылки внедрения PLC решений / 

П. С. Добрин, В. И. Демчишин // Электронное научное специализированное издание — 

журнал — «Вестник святи», 2006. — № 7. 

3. Охрименко В. PLC-технологии. Часть 1 // Электронное научное специализиро-

ванное издание — журнал — «Электронные компоненты», 2009 г. — №10. 

  

V

Г1

Т1
V1

осцилограф

 
Рис. 1 Схема лабораторного стенду 

 
Рис.2. Графік АЧХ трансформатораТАН-31-220-ДК 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

СИСТЕМ РАДІОКЕРУВАННЯ 

Бичковський В. О., к.т.н., доцент, Реутська Ю. Ю., асистент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В наш час постійно зростає необхідність розробки прогнозів. Методи 

прогнозування розвитку систем радіокерування (СРК), як і інших техніч-

них систем, є достатньо відомими [1]. Актуальною стає задача прогнозу-

вання ефективності СРК, яка б враховувала специфіку таких систем. Для 

розв’язання поставленої задачі приймемо до уваги, що для організації про-

цесу керування використовуються початкова пI  та робоча рI  інформації. 

Протягом часу початкова інформація втрачається, тобто зменшується від 

максимальної пмI  до нуля. Робоча інформація видобувається в самому 

процесі керування та безперервно збільшується від 0  до максимальної рмI . 

Загальна кількість доступної для керування інформації п рI I I  . Імовір-

ність P  виконання системою поставленої задачі залежить від кількості ін-

формації I , що надходить в систему. 

Нехай мP  — потенційно можливе максимальне значення P . Тоді при-

рощення P  визначається за формулою м( )dP k P P dI  , де k  — константа 

швидкості зростання P . В результаті інтегрування можна записати 

0 м 0 пм( )[1 exp( ( ))]P P P P k I I     , (1) 

де 0P  — початкове значення P . 

Приймемо до уваги, що пм пмlnI N , lnI N , де пмN  та N  – інфор-

маційні спроможності [2]. Оскільки п рI I I  , то 

п р п рln ln ln lnN N N N N   . Тоді на підставі формули (1) визначаємо 

пм
0 м 0

п р

( )[1 ( ) ]kN
P P P P

N N
    . (2) 

Процес керування має місце тоді, коли 0P P . Аналіз формули (2) по-

казує, що це є можливим при умові п р пмN N N . Для формалізації задачі 

керування скористуємося методом аналогій [1, 3]. Приймемо також до ува-

ги, що необхідна для керування швидкість зростання рN  (аналог каталіза-

тора) залежить від N  в цілому. Тоді можна записати 

р
р р р п

dN
k N k N N

dt
  , (3) 
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де рk  — відносна швидкість зростання рN . Нехай x  — зміна інформацій-

ної спроможності пN  за час t . Тоді п пмN N x  . Для забезпечення керу-

ючого процесу необхідно збільшувати рN . Оскільки при 0t   маємо 

р р0 0I I  , то р0 р0exp 1N I  . Отже, р 1N ax  , де a  — коефіцієнт  

( 1a  ). Таким чином, рівняння (3) приймає наступний вигляд: 

р
пм( )(1 )

adx
k dt

N x ax


 
. (4) 

Приймемо до уваги, що 

пм пм пм

1 1 1
( )

( )(1 ) 1 1

a

N x ax aN N x ax
 

    
. (5) 

Інтегруючі ліву частину рівняння (4) від 0  до x , а праву від 0  до t  та 

враховуючи (5), знаходимо  

пм р
пм

пм

(1 )1
ln ln

aN k tax
N

N x a


 


. (6) 

На підставі формули (6) представляється можливим визначити момент 

часу 0t , починаючи з якого робоча інформація р рlnI N  починає переви-

щувати початкову інформацію п пlnI N . Наклавши умову р пN N , тобто 

пм1 ax N x   , з формули (6) визначаємо 0 пм р пмln /( (1 ))t a N k aN  . В 

умовах, коли 1a  , пм1 x N  можна записати 1 ax ax  , пм пм1 aN aN 

Тоді на підставі формули (6) знаходимо пм пм р пмln( /( )) lnax N x N k t N    

та визначаємо пм пм р пм/( exp( ) 1)x N aN k tN   . 

Отже, на підставі формули (2) знаходимо 

пм
0 м 0

пм

( )[1 ( ) ]
( )

kN
P P P P

ax N x
   


. (7) 

Таким чином, на підставі залежності (7) представляється можливим 

прогнозувати ефективність СРК. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ФАР 

Гузь В. И., к.т.н.,с.н.с.; Марков В. И., к.т.н.; Волошин А. П.; 

 Остапенко Д. А.  

Государственное предприятие Научно-исследовательский институт  

радиолокационных систем «Квант – Радиолокация», г. Киев, Украина 

В работе рассмотрены основные вопросы создания и применения спе-

циализированного программного обеспечения для решения задач проекти-

рования, настройки и измерения параметров ФАР. 

Вследствие высокой сложности и стоимости больших фазированных 

антенных решеток (ФАР) особое значение приобретает поиск путей сни-

жения затрат на их разработку за счет использования математического мо-

делирования для определения по заданным требованиям к электрическим и 

конструктивным параметрам ФАР оптимального варианта структуры апер-

туры, излучающих элементов, их размещения и амплитудно-фазового рас-

пределения (АФР) поля на апертуре и выдвижения требований к допускам 

на изготовление излучающей, распределительной и управляющей сис-

тем [1]. 

Использование математического моделирования на этапе проектиро-

вания позволяет обосновать требования к техническим характеристикам и 

составу автоматизированных измерительных комплексов (АИК), предназ-

наченных для контроля технического состояния, проведения настройки и 

калибровки ФАР, провести выбор параметров входящей в АИК измерите-

льной аппаратуры, алгоритмов обработки данных и технологии проведе-

ния настройки и приемно-сдаточных испытаний с учетом конструктивных 

особенностей конкретных образцов ФАР. В процессе математического мо-

делирования либо полностью решается задача синтеза ФАР, либо выраба-

тывается перечень рекомендаций для экспериментальной доводки конс-

трукции ФАР [2, 3]. 

Математическое моделирование, базирующееся на строгих электро-

динамических методах, позволяет решать широкий круг задач при разра-

ботке ФАР, однако, даже при наличии высокопроизводительных компью-

теров и быстром развитии строгих численных методов расчета, таких как 

Sonnet (1989 г.), High Frequency Structure Simulator (HFSS) 

 и последовавшими за ними Zeland’s IE3D, Remcom’s XFDTD, Agilent’s 

ADS/Momentum, CST’s Microwave Studio, EMPIRE (IMST GmbH), FEKO от 

EM Software & Systems, Concept II находят применение инженерные мето-

дики расчета характеристик ФАР (например, программы «AntMaster» Са-

зонова Д. М., «Fazar» Вендика О. Г. и др.), в которых использован ряд фи-

зически обоснованных допущений для упрощения математических моде-

лей ФАР и АФАР [4]. 
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Это обусловлено как высокой стоимостью, так и сравнительно высо-

кой сложностью программ, использующих строгие численные методы рас-

чета, а также тем обстоятельством, что для получения корректных резуль-

татов при проведении строгого моделирования ФАР в ряде случаев необ-

ходимо использовать как минимум два различных пакета программ, что 

существенно увеличивает затраты на их разработку. 

Разработанная на предприятии программа «Моделирование и расчет 

параметров ФАР» представляет пользователям широкие возможности для 

решения целого ряда задач, возникающих при проектировании и испыта-

нии современных антенных систем различного назначения. Развитый ин-

терфейс программы и оперативный контроль вводимых данных на принад-

лежность к заданному интервалу значений устраняет при проведении мо-

делирования большинство грубых ошибок, вносимых обслуживающим пе-

рсоналом [4]. 

Приведены результаты использования данной программы для оценки 

параметров АИК, предназначенных для настройки и измерения характери-

стик ФАР, что позволило определить структурный состав АИК, входящей 

в него аппаратуры, выработать требования к аппаратуре АИК и провести 

выбор методов и репрезентативного объема измерений характеристик для 

ряда ФАР, методов компенсации аппаратурных погрешностей, методик 

выполнения измерений и метрологической аттестации, обосновать необхо-

димость и частоту проведения калибровок с помощью введенных в состав 

аппаратуры стенда вспомогательных измерительных каналов. 

Приведены результаты моделирования различных типов распределе-

ний на апертуре, обеспечивающих формирование диаграмм направлнности 

с заданной формой (узкий и широкий лучи, столообразная и косекансная 

ДН) и уровнями боковых лепестков. 
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РАЗРАБОТКА RFID-СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОГРУЗОЧНО-

РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СУДАХ ТИПА RO-RO 

Афонин И. Л., д.т.н., профессор; Жмур А. А., магістрант 

Севастопольский национальный технический университет,  

г. Севастополь, Украина 

Для перевозки морем автомобилей (а также грузовых прицепов и же-

лезнодорожных составов) в настоящее время на морском транспорте при-

меняются специальные суда для перевозки грузов на колесной базе. Такие 

суда называются в мировой практике ролкерами или RO-RO (от английско-

го слова roll-on / roll-off — вкатывать / выкатывать). В настоящее время все 

актуальнее становится задача контроля погрузки автомобилей на крупных 

(2000 + машин) RO-RO судах.  

Целью исследований стала разработка научно-обоснованных решений 

вопроса контроля над погрузкой — выгрузкой автомобилей с помощью 

RFID-систем, основанных на комплексном, системном подходе, с разрабо-

ткой рекомендаций к выбору оборудования и отдельных спецификаций.  

В технологии радиочастотной идентификации (radio frequency identifi-

cation, RFID) используются радиоволны для автоматической идентифика-

ции физических объектов (как живых существ, так и неодушевленных пре-

дметов).  

 

Рис. 1. Процесс выгрузки автомобилей с судна типа RO-RO 

вместимостью 3500 автомобилей 

Принцип действия схемы довольно прост. При приближении автомо-

биля к аппарели на требуемое расстояние (около 1 метра), срабатывает да-

тчик на стойке ридера и подает сигнал ридеру к излучению запроса на мет-

ку. Метка крепится на лобовое стекло в левом нижнем углу. Ридер посред-

ством антенны излучает сигнал, который в свою очередь принимается мет-

кой (она пассивная), которая обрабатывает его и посылает ответный сигнал 
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с информацией об автомобиле. От ридера сигнал поступает на терминал 

обработки данных, где информация об автомобиле, полученная от метки 

сравнивается с информацией об автомобиле, который требуется к погрузке 

в данный момент. Если данные одинаковы — автомобиль правильный, во-

дителю машины, а также на мостике судна дается соответствующий сиг-

нал, и погрузка продолжается. В противном случае подается сигнал несоо-

тветствия данного автомобиля, предусмотренного в карго-плане судна. И 

принимается дальнейшее решение силами грузового помощника и стиви-

доров о выборе автомобиля (см. рисунок 2). 

 

Рис.2. Схема действия RFID системы контроля погрузки-разгрузки автомобилей 

Обмен данными мостика с причальным терминалом производится по 

интерфейсу Wi-Fi, WiMAX и т.д. которые обладают достаточной пропуск-

ной способностью и радиусом действия (50 … 300) метров. 

В результате работы была разработана система контроля погрузочно-

разгрузочных работдля судна типа RO-RO автомобилей на основе RFID-

технологии на морском транспорте, разработано программное обеспече-

ние. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СИГНАЛІВ В  

ЦИФРОВИХ РАДІОРЕЛЕЙНИХ ТА ТРОПОСФЕРНИХ  

СТАНЦІЯХ ЗВ’ЯЗКУ. 

Зінченко А. К., магістрант; Бондаренко Г. І. , к.т.н., ст. викладач 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Стрімкий розвиток і використання цифрових систем передачі вимагає 

розробки методів контролю та вимірювання їх параметрів.  Все більш ак-

туальним стає задача моніторингу якості цифрової системи в режимі реа-

льного часу [1]. Показники помилок цифрових трактів являються основ-

ним фактором у визначенні якості передачі інформації, тому види основ-

них показників помилок та їх норми для різних складових цифрових сис-

тем затверджені стандартами ITU – T, зокрема рекомендаціями [2 – 5].  

В загальному випадку розрізняють два методи вимірювання помилок в 

цифрових системах — з відключенням та без відключення сеансу 

зв’язку [6]. Метод вимірювання помилок з відключенням каналу дозволяє 

отримати істинне значення BER (Bit Error Ratio — коефіцієнт бітових по-

милок) з точністю до одиничної бітової помилки шляхом порівняння при-

йнятої послідовності з відомою генерованою тестовою послідовністю. До-

вжина псевдовипадкової послідовності для цифрового тракту зі швидкістю 

2048 кбіт/с. складає 2
15

 – 1. Однак результати такого методу не відповіда-

ють реальній роботі системи. 

Згідно [4] для більш достовірної оцінки якості цифрового тракту пере-

дачі оперують з такими поняттями параметрів помилок, як «секунди з по-

милками», які можливо виміряти в режимі реального часу. Для каналів зі 

швидкістю 2048 кбіт/с (цифровий потік первинного рівня Е1) та вище, вра-

ховуючи циклову структуру, використовують поняття не помилковий біт, а 

блок з помилкою, і відповідний показний ESE1 — як секунду, протягом якої 

спостерігався один блок, що містить хоча би одну помилку, тобто, викори-

стовується метод вимірювання блокових помилок. Всі методи вимірюван-

ня блокових помилок передбачають введення збитковості в інформаційний 

сигнал [7].  

Найбільш універсальним способом вимірювання помилок без перерви 

зв’язку являється контроль за допомогою циклового збиткового коду (Cy-

cle Redundancy Check, CRC). Метод контролю, що використовує циклічні 

збиткові коди, оперує з поняттями, як блок з помилками, і дозволяє отри-

мати значення параметру ESE1 — як секунду, протягом якої спостерігався 

один блок, що містить хоча би одну помилку. При використанні процедури 

контролю CRC можна говорити не про істинний рівень помилок в каналі, а 

тільки про оцінку їх величини.  
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Рис.1. Маска BEP/α для каналів з різною пропускною здатністю 

Один із методів для кількісної оцінки якості цифрового тракту пропо-

нує отримати ймовірнісні співвідношення між параметрами на основі BER 

і ES/SES, використовуючи моделі ймовірнісних процесів, що відбуваються 

при вимірюваннях [8]. Даний метод оперує з поняттям ймовірності бітової 

помилки BEP (Bit Error Probability) і задається вона кривою розподілу фу-

нкції від відсотку інтервалу інтегрування, яку можна апроксимувати в де-

кількох характерних точках інтервалу Т, сформував багатоточкову маску 

(рис. 1). Згідно такого підходу слідує, що для об’єктивної оцінки цифрово-

го тракту необхідно приводити опорні значення BER, отримані в результаті 

добового моніторингу і усереднені на основі BEP по стандартним інтерва-

лам часу (0,2%, 2,0% і 10% Т, де Т = 24 год.)  
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МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СЕРЕДОВИЩІ 

LABVIEW 

Камінчук К. В., магістрант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

У даній статті розглядається моделювання протоколу ТСР 

(Transmission Control Protocol — протоколу управління передачею), якій 

виконує функції транспортного рівня стеку ТСР/ІР. Він є одним з основних 

протоколів передачі даних в мережевих технологіях і відповідає за достав-

ку даних між прикладними процесами, запущеними на вузлах, взаємодію-

чих по мережі [1].  

За допомогою графічного програмування в середовищі LabView була 

створена модель роботи протоколу ТСР.  

Найбільш важливі функції, які були використані: 

TCP Listen (прослуховування ТСР порту) — виявлення запиту на відк-

риття ТСР з’єднання, яке надходить з іншого вузла.  

TCP Open Connection (відкриття з’єднання ТСР) — функція відкриття 

ТСР з’єднання з заданою адресою та портом. 

ТСР Read (читати через ТСР) та TCP Write (записати через ТСР) — 

обмін інформацією між вузлами після встановлення ТСР з’єднання.  

TCP Close Connection (закрити з’єднання ТСР) — закриття ТСР 

з’єднання після обміну інформацією. 

TCP Wait On Listener (чекати на слухача ТСР) – функція очікування 

прийому по ТСР з’єднанню [2].  

Взаємодія між вузлами мережі та обмін інформацією відбувається за 

допомогою схеми «клієнт – сервер». У середовищі LabView створено 

блок — діаграми віртуальних приладів «Клієнт даних» та «Сервер да-

них» [3].  

Основними діями «Клієнту даних» є відкриття з’єднання, обмін інфо-

рмацією з сервером та закриття з’єднання. В свою чергу, «Сервер даних» 

виконує очікування запиту на з’єднання, обмін інформацією з клієнтом та 

закриття з’єднання. 

Таке моделювання дозволяє дослідити, наприклад, вплив завад на пе-

редачу даних в мережі. 
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ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ І РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КОНТРОЛЮ 

МАГНІТНОГО ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ МАГНІТООПТИЧНОЮ 

ТЕЛЕВІЗІЙНОЮ СИСТЕМОЮ 

Кожухар П. В., аспірант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Телевізійні системи контролю на основі магнітооптичних перетворю-

вачів (МОТС) широко використовуються у якості засобів телевізійного 

вимірювання і контролю просторово неоднорідних магнітних полів. У 

процесі розробки МОТС контролю магнітного захисту документів [1] ви-

никла потреба об’єктивної оцінки її технічних характеристик. Новизна си-

стеми контролю унеможливлює застосування для цього стандартних мето-

дик. Мета даної роботи: запропонувати адекватну методику і оцінити чут-

ливість та роздільну здатність МОТС контролю магнітного захисту доку-

ментів. 

Для експериментального дослідження сигналів і шумів МОВ було 

спроектовано і виготовлено реалістичний тест-об’єкт (рис. 1), який пред-

ставляє собою паперовий носій з друком фарбою з магнітотвердими влас-

тивостями. Вихідними даними для кількісної оцінки амплітуд сигналів і 

шумів виступають двомірні матриці яскравості  ,A i j  точок зображень 

МОВ, дискретизованих датчиком телевізійних сигналів (рис. 1, б). 
 

      
а б 

Рис. 1. Тест-об’єкт (а) та його МО зображення (б) для визначення чутливості і розді-

льної здатності контролю магнітного захисту документів. 

Розроблено методику оцінки чутливості та роздільної здатності магні-

тооптичної телевізійної системи контролю магнітного захисту документів, 
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що ґрунтується на кількісній експериментальній оцінці сигналів і шумів 

магнітооптичного зображення об’єкту. 

Чутливість магнітооптичної телевізійної системи визначається розмі-

ром мінімального дефекту, зображення візуалізації якого має достатній рі-

вень відношення сигнал/шум. Для кожного с шести зразків штрихів визна-

чено відповідні сегменти «C1» – «C6» на зображенні МОВ та обчислено їх 

сигнали. Потужність шуму визначалась за областю «Ш» зображення, віль-

ного від штрихів. За результатами експериментального дослідження чут-

ливість МОТС дозволяє впевнено детектувати найменший штрих магніто-

твердої фарби товщиною λ = 21 мкм при цьому відношення сигнал/шум 

складає 5 дБ, що перевищує загально прийнятий поріг 3 дБ. 

В розподілі напруженості нормальної складової магнітного поля кож-

ному штриху відповідають два екстремуми різної полярності, що відпові-

дають границям штриха (рис. 2). Критерієм розрізнення двох штрихів слу-

жить достатнє відношення амплітуд Aе сусідніх екстремумів пари штрихів 

до амплітуди Aш шумів (розподіл в області де штрихи відсутні). Розподіл 

амплітуд 
nH  вимірюється опосередковано через прямо пропорційну йому 

амплітуду яскравості точок зображення візуалізації. 
 

          
 а б 

Рис. 2. МО зображення і його просторовий розподіл яскравості пар штрихів магнітної 

фарби шириною 21 мкм (а) і 42 мкм (б). 

Розрізнення найтонших штрихів на відстані λ<21 мкм технічно немо-

жливе, оскільки екстремуми внутрішніх крайок штрихів взаємовідніма-

ються. При збільшенні λ до 42 мкм стає можливим візуальне розрізнення 

окремих крайок штрихів, при чому відношення   е ш ш20lg 11дБA A A  , 

що перевищує загально прийнятий поріг 3 дБ. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО МОНІТОРИНГУ  

РАДІОСИГНАЛІВ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ 

Кочмарук А. В., студент 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Забезпечення якісного моніторингу радіосигналів є досить актуальною 

задачею на сьогоднішній день. Її вирішення передбачає знаходження ефек-

тивних принципів побудови експрес-аналізаторів (ЕА) та відповідних ме-

тодів і варіантів їх реалізації, що визначаються цільовим призначенням, 

критеріями ефективності та умовами застосування. 

У загальному випадку ЕА може бути представлений сукупністю трьох 

підсистем: вхідного тракту (ВТ), вимірювального пристрою (ВП) та керу-

ючого пристрою (КП). Узагаль-

нена структурна схема широко-

смугового експрес-аналізаторів 

показана на рис. 1. Вхідний 

тракт, що складається з антенно-

го пристрою (АП) і радіопри-

ймального пристрою (РП), приз-

начений для пошуку та селекції 

сигналів у просторі та за часто-

тою, посилення та нормування 

сигналів по рівню. 

Вимірювальний пристрій, 

що складається з селективних 

фільтрів (СФ), пристроїв вимірювання параметрів сигналів (ВС), класифі-

каторів сигналів (Кл), пристрою прийняття рішення (ПР), призначений для 

виявлення, класифікації та вимірювання інформаційних параметрів сигна-

лів і приведення отриманих результатів до виду, уніфікованого з існуючи-

ми засобами радіомоніторингу [1]. 

Існуючі тенденції проектування зазначених засобів спрямовані на те, 

щоб тип приймача задовольняв повному комплексу вимог, що пред'явля-

ються до системи. 

Забезпечення якісного використання просторової та частотної селекції 

передбачає: розрідження потоку вхідних радіовипромінювань і перехід від 

багатокомпонентної радіообстановки (РО) до двокомпонентної, перене-

сення вхідних процесів з НВЧ діапазону в область проміжних частот  

ПЧf ( 5ПЧ smf f  , де smf  — максимально очікувана ширина спектра сиг-

налу); істотне зменшення інтервалу невизначеності по частоті (від ширини 

робочого частотного діапазону nf  до ширини спектру сигналу smf ) [1]. 

 
Рис. 1. Узагальнена структурна схема  широ-

космугового експрес-аналізатора 
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Для цього у ВП здійснюється оцінювання параметрів частотно-

модульованого сигналу (ЧМС) у відповідності: 

н в
г в н н пч н к в пч в к

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ; ; ; ,

2
s s

f f
f f f f f f f n f f f n f


            

де ˆ
sf , ˆ

sf  — оцінки середньої частоти і ширини спектра ЧМС;  
ˆ
Нf , ˆBf  — оцінки нижньої і верхньої меж спектрального розподілу ЧМС в 

паралельному спектроаналізаторі (ПСА); Гf  — частота гетеродину в лі-

нійному тракті супергетеродинного приймача (ЛТП); ПЧf  — проміжна 

частота в ЛТП; ˆНп , ˆВп  — номери каналів в ПСА з відповідними часто-

тами ˆНf  і ˆBf [2]. 

Для визначення параметрів 

слабких широкосмугових часто-

тно-модульованих сигналів про-

понується структура системи ра-

діомоніторингу, зображена на 

рис. 2, де А — антена; ПСФ —

перестроюваний смуговий 

фільтр, параметри якого залежать 

від структури прийнятого сигна-

лу; Г — перестроюваний гетеро-

дин; ВЧ — вимірювач частоти 

гетеродину; Інд — індикатор частоти гетеродину. 

Ширина спектру прийнятого сигналу ПСФ sf f    для зменшення по-

тужності шумів на вході ЕА (РО є двокомпонентною [2, 3]). 

Висновок 

Для вимірювання середньої частоти ЧМС доцільне використання ком-

бінованого приймача, що складається з супергетеродинного приймача і 

приймача з миттєвим вимірюванням частоти на основі адаптивного бага-

токанального автокореляційного частотного дискримінатора з квадратур-

ною обробкою. 
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Рис. 2. Структурна схема системи широкос-

мугового радіомоніторингу 
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ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ  
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Рішенням координатометричної задачі різницево-дальномірним мето-

дом, при застосуванні трьох рознесених точок прийому, може бути неод-

нозначним. Відстань від точки спостереження (точки перетину пеленгом 

осі ординат ),0( 00 óY ) до об’єкта визначається за одним із виразів 
2 2 2 2 2

0 0 1 1 0

1,2 2 2

1

sin sin ( cos sin )( )

( cos sin )

y y a f y
L

a

   

 

   



, 

де 0y  — ордината перетину лінією пеленга вісі Оу;  — кут пеленга 

об’єкта, визначення якого подано в [1]; 1a ; 1b ; 1f  — змінні, які визначають-

ся параметрами гіпербол. 

При цьому, в залежності від топології тріади точок прийому і пеленга 

на об’єкт, істинним буде одне значення відстані. При знаходження об’єкта 

біля тріади точок прийому ширина сектора визначення відстані за 1L  або 

2L  суттєво змінюється, що потребує пошуку напрямку зменшення неодно-

значності рішення. Оскільки фізична природа параметрів потужності і різ-

ниці дальності є різною, отже можливо скласти рівняння для оцінки, на-

приклад, параметра радіуса кола лінії положення об’єкта pL , при цьому в 

рівняння входитимуть вимірювальні показники часу і потужності сигналу 
2 2 2( )р j c cL X X Y   ,      (1) 

де pj LX ,  — абсциса центру і радіус кола, як лінії положення об’єкта, ви-

значених за  параметром потужності сигналу в двох точках прийому: 

2 a b

p

a b

a P P
L

P P



 ,   

( )a b
j

a b

a P P
X

P P





,    (2) 

де ,a bР P  — потужності прийнятого сигналу двома рознесеними точками 

прийому  0,aA  ,  0,aB . 

Для зменшення неоднозначності рішення розглянуто додатково вимі-

рювання параметра потужності сигналу в двох рознесених точках прийму. 

Координати об’єкта пов’язані з відстанню 1L  або 2L , виразами  

1 2( )cosсX L L  , 0 1 2( )sinсY y L L    
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Істинним буде таке значення відстані 1L  або 2L , при якому різниця між 

визначенням показника рL  за параметрами потужності і різницями дально-

стей буде мінімальною 
2

01
2

1
2

1 ))sin(()cos(( yLLXLN jp   ,   (3) 

2
02

2
2

2
2 ))sin(()cos(( yLLXLN jp   ,   (4) 

де 21, NN  — квадрат різниці відстаней, визначених за параметрами часу і 

потужності. 

Критерієм однозначності визначення координат є рішення системи нерів-

ностей 

 1 1 2

2 2 1

L при N N

L при N N

 



 .     (5) 

За критерієм (10) вибирають одну з відстаней для якої квадрат різниці 

відстаней буде найменшим, така відстань і буде істинною, а рішення одно-

значним.  

Сутність методу зменшення неоднозначності визначення координат 

трипозиційною пасивною системою радіотехнічного контролю об’єктів 

полягає у визначенні пеленга об’єкта тріадою точок прийому довільної то-

пології і відрізняється тим, що шукані координати визначаються як коор-

динати точки перетину ліній гіперболи і пеленга, які є лініями положення 

об’єкта, при забезпеченні інваріантності розрахунків до топології точок 

прийому і зменшення неоднозначності визначення координат.  

Висновок. Сутність новизни методу полягає у визначенні координат 

на основі функціонування пеленгатора Сайбеля і обробки значень потуж-

ності сигналу в точках прийому. Метод відрізняється зняттям обмеження 

на топологію трьох точок прийому, отриманням аналітичних залежностей 

однозначного визначення координат за рахунок комплексного контролю 

часових і амплітудних параметрів сигналу. Використання методу дозволи-

ло підвищити ефективність контролю об’єктів . 
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Дослідження існуючих методів радіолокації та методів радіолокацій-

ного вимірювання дальностей показує що найбільшу точність мають мето-

ді надширокосмугової радіолокації та фазові методи. Для отримання вимі-

рювальної інформації використовуються складні математичні моделі та 

алгоритми. [1] 

З іншого боку високоточними є базові методи вимірювання дальнос-

тей. Але класичні методи не мають розрізнювальної спроможності, тобто 

не можуть розрізняти два і більше об’єктів. [2] Відомі багаточастотні фазо-

ві методи можут розрізняти більше одного об’єкта і мають низьку похибку 

вимірювання. [3] 

Пропнується зондувати об’єкти сіткою гармонійних частот, сигнали 

проходять до об’єктів, розташованих на різних відстанях від джерела сиг-

налів, відбиваються і повертаються назад до приймача сигналів. В резуль-

таті отримуємо один гармонійний сигнал із деякім значенням амплітуди та 

фазового зсуву, які мають складну аналітичну залежність від дальностей 

кожного об’єкту та їх коефіцієнтів відбиття: 

;211

211
nj

n

jjj
eAeAeAeA

 

      (1) 

де 1A  — амплітуда сумарного сигналу на 1-й частоті; 1  — фазовий 

зсув сумарного сигналу на 1-й частоті; nAAA ,,, 21   — амплітуди сигна-

лів відбитих від об’єктів на 1-й частоті; n ,,, 21   — фазові зсуви сигна-

лів відбитих від об’єктів на 1-й частоті. 

При лінійній зміні частоти зондуючого сигналу, значення фазових 

зсувів сигналів відбитих від кожного об’єкту так само змінюються лінійно. 

Отже, сумарні сигнали в деякому діапазоні частот можна описати систе-

мою рівнянь: 
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де mAAA  ,,, 21   — амплітуда сумарного сигналу на 1-й частоті; 

m  ,,, 21   — фазовий зсув сумарного сигналу на 1-й частоті. 

Пропонується, записати дві системи рівнянь. Одна система рів-

нянь (2). Другу систему рівнянь записуємо аналогічно (2) але робимо змі-

щення не на m частот, а на одну частоту. 

В лівій частині кожного рівняння записуються значення векторів су-

марного сигналу, відбитого від усіх об’єктів. В правій частині сума векто-

рів сигналів відбитих від кожного об’єкту.  

Якщо ввести позначення: 1

11



j

eAb , …, mj

mm eAb 


 ; 11 Aa  , 

…, nn Aa  ; 1

1

j
ec


 , …, nj

n ec


 . А також: 

3211 cccr   , 3231212 ccccccr   , 3213 cccr   ,  (4) 

і зробити математичні перетворення, отримуємо: 
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    (5) 

Вирази (4) є коефіцієнтами кубічного рівняння відповідно до теореми 

Вієта. Таким чином використавши розв’язок системи рівнянь (5) 1r , 2r , 3r , 

можна записати кубічне рівняння: 

012

2

3

3  rcrcrc  .     (6) 

Розв’язок кубічного рівняння (6) дає значення одиничних векторів си-

гналів відбитих від кожного з трьох об’єктів відповідно до позначень. Тоді 

фази векторів можна знайти наступним чином: 

)arg( 11 c , 2 2arg( )c  , )arg( 33 c .   (7) 

Тоді відстані до кожного об’єкта знаходимо наступним чином: 





4

1

1 xl , 




4

2

2 xl , 




4

3

3 xl .    (8) 

Аналогічні викладки можна провести і для довільної кількості 

об’єктів.  
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Вступ 

Сучасними системами автоматизованого контролю обліку електроене-

ргії (АСКОЕ) для задач зв’язку з лічильниками електроенергії використо-

вуються окремі виділені дротові або стільникові канали зв’язку. 

Зменшити витрати на встановлення цих систем дозволяє впроваджен-

ня технологій передачі даних по лініях електропередач (powerline commu-

nication — PLC). Існують дві розробки таких технологій, які є кандидатами 

на прийняття в якості стандарту: PLC G3 [1] та PRIME [2]. Розглянемо їх. 

Основні їх параметри внесені в табл. 1. 

Система PLC G3 

Для передачі даних система передбачає два режими роботи: нормаль-

ний та стійкий. Передача відбувається з використанням диференціальної 

двійкової (DBPSK), квадратурної (DQPSK) або диференційної фазової ма-

ніпуляції 8 порядку (D8PSK), при цьому передаються блоки розміром 133, 

235, 235 та 199 байтів відповідно з максимальною пропускною здатністю в 

42 кбіт/с (в режимі D8PSK). 

В усіх режимах дані за-

хищені від пошкодження в 

каналі зв’язку прямою корек-

цією помилок, що складається 

з перемішувача, кодеру Рі-

да-Соломона, згорточного ко-

ду, кодування повторенням 

для стійкого режиму роботи 

та перемежувача. Заголовок 

керування кадром (ЗКК) за-

хищений кодуванням повто-

ренням в усіх режимах робо-

ти. 

Символи фазової маніпуляції закодовані диференційовано на піднесу-

чій в часі, тому несучі, що зазнають частотно-селективного загасання або 

завад можуть бути вимкнені. Для цього піднесучі поділені на дев’ять груп, 

а в ЗКК вказується, які з них активовані. 

В системі використовується обробка методом віконних функцій. 

Таблиця 1. Основні параметри систем PRIME та PLC G3 

 PLC G3 Prime 

Діапазон частот, кГц 35-91 42-89 

Частота дискретизації, кГц 400 250 

OFDM   

Розмір ЗШПФ, M 256 512 

Довжина циклічного префі-

ксу, LCP 
30 48 

Розділення несучих Δf, Гц 1562,5 488 

Кількість несучих 36 97 

Пряма корекція помилок   

Код Ріда-Соломона + - 

згорточний код + + 

кодування повторенням + - 

Перемежування В межах пакету 
В межах сим-

волу OFDM 
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Система PRIME 

На відміну від системи PLC G3 дана система передбачає можливість 

вимкнення прямої корекції помилок. З урахуванням типу маніпуляції 

(DBPSK, DQPSK та D8PSK) та наявності прямої корекції помилок можливо 

реалізувати шість протоколів передачі. З цього випливає, що PRIME здатна 

передавати максимально 2268 байтів на пакет при швидкості передачі 

128,6 кбіт/с використовуючи некодовану D8PSK, в той час як її найбільш 

стійкий протокол, кодована DBPSK може передавати 377 байтів в пакеті 

при швидкості 21,4 кбіт/с. Заголовок кадру завжди передається з викорис-

танням кодованої DBPSK. 

Пряма корекція помилок складається зі згорточного кодування для да-

них та перемежувала як для даних так і для заголовку керування кадром. 

Згорточне кодування використовується таке саме як і в системі PLC G3, 

хоча перемежування виконується в межах символу мультиплексування з 

ортогональним частотним розподілом каналів (OFDM). Крім того, заголо-

вок керування кадром завжди передається з використанням DBPSK. 

Висновки 

Як видно з табл. 1 обидві системи працюють в одному діапазоні час-

тот, регламентованому європейським стандартом EN 50065-1:2001. Збіль-

шення частоти дискретизації призводить до більш швидкого зниження рів-

ня спектральної густини потужності сигналу за межами робочого діапазо-

ну частот. 

Система PRIME використовує більшу кількість несучих, завдяки чому 

досягається більш висока пропускна здатність, ніж в системі PLC G3, пе-

ревага якої полягає в здатності безвідмовно працювати за умов важкого 

завантаження спектру частот завадами та шумами. Наприклад, в стійкому 

режимі роботи, система дозволяє передачу даних при відношенні сиг-

нал/шум на рівні −1 дБ. 

Фізичні рівні обох систем засновані на OFDM з циклічним префіксом і 

DPSK, але різні типи диференціального кодування вносять велику різницю 

в якість роботи. Наприклад, PLC G3 дозволяє адаптивно розподіляти несу-

чі а її пряма корекція помилок доволі потужна, в той час як PRIME являє 

собою менш складну систему з більшою пропускною здатністю. 

Література 
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НАДІЙНІСНА МОДЕЛЬ ВІДМОВОСТІЙКОЇ  

БАГАТОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ  

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

Волочій Б. Ю., д.т.н., проф.; Муляк О. В., аспірант; Озірковський Л. Д., 

к.т.н., доц.; Змисний М. М., асистент; Панський Т. І., аспірант 

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

Багатопроцесорні системи [1] відносяться до програмно-апаратних си-

стем (ПАС), проблема надійності яких має свою специфіку, так як необ-

хідно передбачити захист від відмов та збоїв апаратних засобів так і збоїв 

програмного забезпечення ПАС. Забезпечення надійності ПАС, як і в апа-

ратних системах, реалізується шляхом використання властивості відмовос-

тійкості. В практиці проектування ПАС властивість відмовостійкості бага-

топроцесорної системи здебільшого забезпечують двома способами. Пер-

ший спосіб передбачає введення в структуру надлишку процесорів. При 

втраті працездатності будь-якого процесора здійснюється автоматична ре-

конфігурація структури багатопроцесорної системи із зниженням ефектив-

ності до заданого рівня. Другий спосіб забезпечення властивості відмовос-

тійкості, який передбачає використання резервної багатопроцесорної сис-

теми, яка паралельно виконує ті ж функції, що і основна, але програмне 

забезпечення створено іншим розробником [2]. Для підвищення надійності 

апаратних засобів в таку систему включаються резервні процесори, які 

складають ковзний резерв для обох багатопроцесорних систем  

Зауважимо, що у відомих публікаціях відсутні надійнісні моделі бага-

топроцесорних ПАС з загальним заміщувальним резервом та ковзним ре-

зервом процесорів обох багатопроцесорних систем, автоматичним переза-

вантаженням програмного забезпечення збої якого викликані збоями апа-

ратних засобів. Вищесказане обумовлює актуальність задачі розробки на-

дійнісної моделі такої ПАС. 

Опис підходу до побудови надійнісної моделі програмно-апаратної 

системи 

Макромодель необслуговуваної ПАС, яка складається з основної та 

резервної системи представлена на рис. 2 враховує наступні її стани, а са-

ме: cтан 1 — ПАС знаходиться в працездатному стані, цільову функцію 

виконує основна система, резервна система справна; стан 2 — ПАС знахо-

диться в працездатному стані, цільову функцію виконує резервна система, 

основна система знаходиться в непрацездатному стані, проводиться проце-

дура перезавантаження програмного забезпечення; стан 3 — ПАС перебу-

ває в працездатному, стані цільову функцію виконує резервна система, пе-

резавантаження ПЗ на основній системі не відбулося успішно; стан 4 — 

ПАС знаходиться в працездатному стані, цільову функцію виконує резерв-

на система, відновлено працездатність основної системи шляхом перезава-
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нтаження ПЗ; стан 5 — ПАС знаходиться в працездатному стані цільову 

функцію виконує основна система, резервна система знаходиться в непра-

цездатному стані, проводиться процедура перезавантаження ПЗ; Стан 6 — 

ПАС знаходиться в працездатному стані, цільову функцію виконує основ-

на система, перезавантаження ПЗ резервної системи не відбулося успішно; 

cтан B — стан критичної відмови (відновлення працездатності АЗ не є мо-

жливим).  

Системи, які вхо-

дять до складу 

ПАС втрачають 

працездатність з 

інтенсивністю 

λАЗ=λ''АЗ+λ'АЗ, де 

λ''АЗ — інтенсив-

ність відмов АЗ 

системи, λ'АЗ — 

інтенсивність збо-

їв АЗ системи, які 

приводять до короткочасної втрати її працездатності. Збої АЗ систем, що 

входять до складу ПАС приводять до збоїв у роботі ПЗ, тому інтенсивність 

збоїв ПЗ викликаних збоями АЗ має значення λПЗ = λ'АЗ. Після відмови ос-

новної або резервної системи відбувається підключення резервної, або ос-

новної системи з інтенсивністю λАЗ. В системі з імовірністю P1 відбувають-

ся збої АЗ та з імовірністю 1−P1 відбуваються відмови АЗ. Відповідно про-

цедура перезавантаження ПЗ відбувається успішно з інтенсивністю µАЗР1 

та неуспішно з інтенсивністю µАЗ(1−Р1), де µАЗ=1/ tres, tres — середнє зна-

чення тривалості часу перезавантаження ПЗ. Коли в системі відсутній за-

гальний заміщувальний резерв, то з інтенсивністю λАЗ  ПАС попадає в стан 

критичної відмови. 

Описаний підхід використано при розробці надійнісної моделі відмо-

востійкої ПАС з комбінованим структурним резервуванням. 
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Рис. 2. Макромодель резервованої системи з 

перезавантаженням ПЗ викликаного збоями апаратних засобів 
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ПЕРЕДАЧА ПРИХОВАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ В МЕРЕЖАХ  

МОБІЛЬНОГО ЗВЯ’ЗКУ 

Ничипоренко С. В., магістрант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

На сьогодні, проблема забезпечення конфіденційності даних являється 

надзвичайно гострою. Тим більше, якщо ці дані потрібно передавати ме-

режею. 

Одним із способів захисту може стати шифрування даних (криптогра-

фія), але виявлення самого факту шифрування означає, що передаються 

секретні дані. 

Іншим способом захисту даних є стеганографія. Ідея стеганографії по-

лягає в тому, щоб приховати сам факт передачі конфіденційних даних. 

Перевага стеганографії над криптографією полягає в тому, що повідо-

млення не привертає до себе уваги. Як правило, повідомлення буде вигля-

дати, як малюнок, стаття, листівка або навіть аудіо потік [1]. 

Приховані за допомогою стеганографії дані можна передавати через 

мережі мобільного зв’язку. Це дає ряд переваг: 

- дані при передачі шифрують, що дає додатковий захист даних [2]; 

- мобільні телефони широко розповсюджені, мають невеликі 

габарити та вагу; 

- покриття мобільного зв’язку охоплює значні території; 

- дані передаються в режимі реального часу. 

Недоліком є те, що при апаратній реалізації стеганокодера, необхідно 

змінювати схемотехнічне рішення телефону, що не завжди можливо і ви-

правдано. Обійти цей недолік дозволяє використання бездротової (Blue-

tooth) гарнітури. Використання гарнітури дає додаткові переваги: 

- не змінюється схемотехнічне рішення телефону; 

- одна і та ж гарнітура може використовуватись з різними 

телефонами; 

- передача прихованих даних буде відбуватися під час звичайної 

розмови по телефону. 

Розглянемо одну з можливих реалізацій даної системи прихованої пе-

редачі даних. Маємо Bluetooth–гарнітуру в яку вбудовано стеганокодер. 

Стеганокодер вбудовує секретні дані (наприклад прочитані з карти 

пам’яті) в пакет даних, що передається від Bluetooth–гарнітури до телефо-

ну.  

Для  цього можна використати інтерфейси, що наявні в Bluetooth-

модулях. Для  прикладу Bluetooth–модуль LMX9838 фірми National Semi-

conductor має наступні інтерфейси, які можна використати для наших ці-

лей: 
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- цифровий аудіоінтерфейс для підключення ззовнішнього PCM-

кодека; 

- інтерфейс UART, призначений для передачі цифрової інформації. 

Далі відбувається звичайна розмова по телефону. На іншій стороні 

використовується така ж Bluetooth–гарнітура, яка з отриманого пакету 

даних відокремлює секретні дані. Це відбувається за допомогою 

стеганодекодера вбудованого в гарнітуру. 

При такій реалізації передача даних відбувається лише в одну сторону, 

тобто напівдуплексна передача, але для передачі коротких повідомлень 

вона повність виправдана. 

Література 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЗОНДУВАЛЬНИХ СИГНАЛІВ З ВНУТРІШНЬОІМПУЛЬСНОЮ 

ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ ДРУГОГО, ТРЕТЬОГО ТА  

ЧЕТВЕРТОГО СТЕПЕНЯ 

Мрачковський О. Д., к.т.н., доцент; Реутська Ю. Ю., асистент 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В [1, 2] зазначено, що незалежну оцінку дальності та швидкості цілі 

можуть забезпечити складні сигнали з класу імпульсних частотномодульо-

ваних (ЧМ) сигналів, що мають кнопкову діаграму невизначеності (ДН). 

Детальний аналіз імпульсного сигналу з квадратичною частотною модуля-

цією (ЧМ2) приведено в [2]. Метою даної роботи є дослідження спектра-

льних та кореляційних характеристик імпульсних ЧМ сигналів з частот-

ною модуляцією третього та четвертого степеня, визначити їх потенційні 

роздільні здатності за затримкою   та допплерівською частотою df , зро-

бити порівняльний аналіз імпульсних складних сигналів з різними степе-

нями ЧМ. 

Аналітично сигнали з ЧМ третього та четвертого степеня можуть бути 

записаний як 
4

1( ) ( )exp( )
12i

t j t
s t rect

t


 для сигналу третього степеня ЧМ 

(ЧМ3) та 
5

2( ) ( )exp( )
60i

t j t
s t rect

t


 для сигналу четвертого степеня ЧМ 

(ЧМ4), де   — постійний коефіцієнт; it  — тривалість зондувального сиг-

налу, ( )
i

t
rect

t
 — прямокутна обвідна. Функції ЧМ з такими сигналами бу-

дуть відповідно мати вигляд 
3

1( )F t t  та 
4

2( )F t t  де it t . 

На основі побудованої функції невизначеності (ФН) сигналів ( , )df   

з різними степенями ЧМ розглянемо поведінку автокореляційної функції 

(АКФ) для сигналів із нелінійною внутрішньоімпульсною модуляцією – 

ЧМ2, ЧМ3 та ЧМ4 сигналів (рис.1). Розрахунки виконувались для сигналів 

з частотою несучої 0 10f  кГц, тривалістю імпульсу 1t
i
 с , смугою частот 

50W  Гц та 0df   Гц.  

У АКФ ЧМ2 сигналу є два значних бічних пелюстка на рівні 0,35 від 

максимуму функції, у ЧМ3 сигналу на рівні 0,45 від максимуму функції, а 

у ЧМ4 — на рівні 0,55 від максимуму функції. Результат вказує на пріори-

тет у використані сигналу з ЧМ2. 
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В результаті дослідження вза-

ємнокореляційної функції (ВКФ) 

відповідних трьох варіантів сигна-

лів можна бачити, що ВКФ сигналів 

з ЧМ3 та ЧМ4 роздвоюється так са-

мо, як і сигнал ЧМ2, але у випадку 

ЧМ3 та ЧМ4 сигналів, висота піків 

не суттєво менша, ніж у ЧМ2. У разі 

спостереження пари вихідних сиг-

налів можливо отримати незалежну 

оцінку дальності та швидкості оди-

ночної рухомої цілі, використовую-

чи один канал обробки сигналу [2], 

тому краще спостереження нам дасть сигнал з ЧМ2. 

Аналізуючи сигнали з ЧМ2, ЧМ3 та ЧМ4, слід відмітити, що потен-

ційна роздільна здатність (ПРЗ) сигналу з ЧМ2 краща ніж у інших сигна-

лів. У сигналу з ЧМ4 цей показник найгірший. За швидкістю всі сигнали 

мають однакові ПРЗ. Але все ж можна вважати, що ФН КВ3 та КВ4 сигна-

лу за формою дещо наближаються до кнопкової. 

В області сильної кореляції сигнал з ЧМ2 має ізокореляти ФН колопо-

дібної форми, а сигнал з ЧМ3 — майже колоподібної, що дає можливість 

отримати незалежну оцінку дальності та швидкості цілі. В цій же області 

зрізи ФН сигналу з ЧМ4 мають еліпсоїдну форму. 

В області слабої кореляції ізокореляти ФН сигналу з ЧМ2 починають 

переходити у X  — подібну форму, що можливо використати при однока-

нальній обробці рухомих одиночних цілей з одночасною незалежною оці-

нкою дальності та швидкості цілі [2]. Діаграма невизначеності сигналу з 

ЧМ3 має складну Ж– подібну форму із двома пелюстками ізокорелят, за 

якими теоретично можливо отримати незалежну оцінку дальності та шви-

дкості цілі. В сигналі з ЧМ4 в області слабкої кореляції діаграма невизна-

ченості має складну форму із низькою роздільною здатністю, що усклад-

нює виявлення цілі. 
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Рис.1. АКФ сигналів з ЧМ2, ЧМ3 

та ЧМ4 
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ЧУТЛИВИЙ ПРИЙМАЧ ЗВУКОВОГО ПІДВОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ  

Родін О. С., студент; Макаренко О. С., к.т.н., доц. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Прийом корисних сигналів завжди відбувається на фоні завад різно-

манітного походження. Ефективність прийому сигналів в значній мірі за-

лежить від співвідношення рівнів корисного сигналу та завад. В деяких 

випадках в системах звукового підводного зв’язку (ЗПЗ) використовують 

синхронні детектори, які не погіршують відношення сигнал/шум, але й не 

поліпшують його. Застосування компенсатора шуму, структурна схема 

якого наведена на рис. 1, дозволяє суттєво поліпшити відношення сиг-

нал/шум. Розглядаючи особливості прийому сигналів у станціях підводно-

го зв'язку,  необхідно врахувати завади, які виникають у водному середо-

вищі (ревербераційні та природнього походження). 

Телефонний сигнал при ЗПЗ має смугу частот 250–3000 Гц. Ця смуга 

забезпечує задовільний зв'язок між кореспондентами. Після фільтрації си-

гнал поступає на балансний модулятор. На другий вхід модулятора пода-

ється сигнал носійної частоти 0f від задаючого генератора. На виході мо-

дулятора утворюється однополосний сигнал, при якому носійна і нижня 

бокова полоса частот подавляються і на кінцевий підсилювач поступає си-

гнал, що відповідає верхній полосі частот. З виходу кінцевого підсилювача 

сигнал подається на циліндричну антену. При прийомі однополосний сиг-

нал з виходу антени подається на попередній підсилювач, а потім на змі-

шувач, другий вхід якого підключений до виходу задаючого генератора. В 

змішувачі відбувається відновлення носійної та перетворення однополос-

ного сигналу в звичайний амплітудно-модульований [1]. Даний корисний 

сигнал поступає на підсилювач проміжної частоти (ППЧ) разом із адитив-

ною флуктуаційною завадою, яка обумовлена шумами антени та завадами 

водного середовища. Після проходження через ППЧ, завада має вигляд ву-

зькосмугового  випадкового процесу: 

)](cos[)()( 0 tttAtn        (1) 

Корисний АМ-сигнал може бути записаний  наступним чином:  

ttAts s 0cos)()(       (2) 

Покажемо, що завада )(tn може бути придушена.  

Структурна схема пристрою обробки сигнала та шуму представлена 

на рис. 1: 
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Рис. 1 Схема пристрою обробки сигнала та шуму 

Цей пристрій є частиною приймача станції ЗПЗ. Адитивна суміш сиг-

налу та шуму подається в основний канал (ОК), і в компенсаційний канал 

(КК) [2]. В КК встановлений ключ, який замикається короткими імпульса-

ми тривалістю  , які слідують з частотою дискретизації 02 2д ПЧf f f  , 

де ПЧf  — проміжна частота приймача. Особливістю обробки є те, що вибі-

рки суміші сигналу та шуму здійснюються короткими імпульсами в моме-

нти переходу сигналу через нуль (рис. 2). Сигнал в КК практично дорівнює 

нулю. В ОК присутня сума сигналу і шуму. Вибірки шуму в КК інверту-

ються за допомогою інвертора, подаються на суматор і потім на вихідний 

ППЧ, де відбувається віднімання шумів каналів. 

 
Рис. 2 Вибірки в компенсаційному каналі 

Розрахунки, проведені в середовищі MATLAB показали, що при 10000 

реалізаціях даного експерименту придушення завади при носійній частоті 

0 10f кГц склало 20 дБ. Безсумнівною перевагою запропонованої схеми 

обробки адитивної суміші АМ-сигналу і шуму є те, що в ній відбувається 

подавлення не тільки власних шумів приймача, але й шумів антени. Аналі-

зуючи отриманий виграш, можна сказати, що потужність сигналу майже в 

100 разів перевищує потужність завади. Це означає, що можна суттєво 

зменшити потужність передавача підводної станції, і відповідно, його га-

барити. Отже, виникає можливість створення малогабаритної (портатив-

ної) системи підводного зв’язку. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  

В ДВУМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ  

С ПОМОЩЬЮ RFID-СИСТЕМ 

Савочкин Д. А. 

Севастопольский национальный технический университет,  

г. Севастополь, Украина 

Во многих сферах человеческой деятельности стоит задача отслежи-

вания местоположения объектов, таких как товары на складах, персонал на 

предприятиях и другие. При этом на отслеживаемые объекты устанавли-

ваются специальные устройства, которые могут быть локализованы в про-

странстве с помощью беспроводной системы. Одной из популярных тех-

нологий для локализации объектов внутри помещений является техноло-

гия Radio frequency identification (RFID). Существует множество методов 

локализации объектов в контексте RFID, базирующихся в основном на из-

мерении уровней ответных сигналов (RSS) RFID-меток. В литературе исс-

ледовался вопрос классификации таких методов [1, 2], однако не было 

предложено единого обобщения. В этой работе проводится обзор наиболее 

успешных в плане точности локализации в двумерном пространстве мето-

дов с целью их классификации. 

Одним из самых простых методов локализации является зонный ме-

тод [3]. При локализации таким методом факт ответа метки антенне гово-

рит о том, что метка находится внутри зоны покрытия антенны, которая в 

первом приближении может быть принята круговой в плоскости локализа-

ции. Оценкой местоположения метки при этом принимается центр масс 

круговой, или другой более сложной, зоны покрытия. На рис. 1, а показан 

пример в котором используется пять антенн (А1…А5). Пересечения зон 

покрытия могут использоваться для повышения точности локализации. 

Другой группой известных методов являются геометрические методы, 

в которых измеренной величине RSS метки ставится в однозначное соот-

ветствие некоторая дальность d. Таким образом, при использовании одной 

антенны для обнаружения метки, по величине RSS можно решить, что мет-

ка находится на окружности 

радиусом d. При использова-

нии трех антенн можно точно 

определить координату метки с 

помощью процедуры трилате-

рации (рис. 1, б) [3]. Звездой на 

рис. 1, б отмечена позиция, в 

которой находится искомая ме-

тка.  

   

Рис.1. Зоны покрытия антенн на плоскости  

локализации (а) и процедура трилатерации (б) 

A1 

A2 

A3 

б) 

d2 

d1 

d3 

A5 A4 

A1 A2 

A3 
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Существует группа методов, которые можно объединить необходимо-

стью предварительного анализа всей зоны локализации с целью сбора кар-

ты распределения RSS. При этом зона локализации делится на ячейки, в 

каждой из которых производится измерение величины RSS, помещенной в 

эту ячейку метки, для каждой из используемых n антенн. Результатом ана-

лиза является RSS-карта — массив из n таблиц, каждая из которых содер-

жит список соответствий конкретной координаты величине полученного 

RSS значения для данной антенны. После получения карты, для локализа-

ции меток могут применяться методы поиска k ближайших соседей среди 

элементов таблиц [4] или построение искусственной нейронной сети с по-

следующим обучением по данным из таблиц [5].  

Для того чтобы учитывать динамические факторы окружающей об-

становки, негативно влияющие на точность локализации, используют мет-

ки-маяки. Такие метки предварительно размещают по всей плоскости ло-

кализации. Впоследствии, при локализации реальных меток, изменения в 

величинах RSS от меток-маяков могут свидетельствовать об изменениях в 

окружающей обстановке (появилось препятствие, прошел человек и дру-

гое). При этом может автоматически производиться калибровка парамет-

ров модели распространения сигнала при использовании геометрических 

методов [6], или же значения RSS локализуемых меток могут сравниваться 

со значениями RSS меток-маяков [7]. В последнем случае можно говорить, 

что используется физическая RSS-карта. 

На основании обзора методов локализации объектов в двумерном про-

странстве с помощью RFID-систем проведена классификация методов, по-

зволяющая выделить среди них основные группы по типу применяемых 

алгоритмов локализации. Для дальнейшего увеличения точности локали-

зации можно применять комбинирование классических методов.  
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АДАПТИВНЕ ВИЯВЛЕННЯ МАЛОРОЗМІРНИХ МАЛОРУХОМИХ 

ЦІЛЕЙ МОРСЬКИМИ РЛС НА ФОНІ ІНТЕНСИВНОГО  

МОРСЬКОГО КЛАТЕРА 

Турко С. І. , аспірант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Однією з найскладніших проблем сучасної радіолокації є виявлення 

малорозмірних малорухомих цілей на фоні інтенсивного морського клате-

ра. Складність зумовлена тим, що існуючі методи оптимального виявлення 

розраховані на гаусів характер шумів, а морський клатер при високій роз-

дільній здатності радара не є гаусовим шумом. Методи подавлення клате-

ра, основані на селекції доплерівських цілей, не можуть бути застосовані 

для виявлення малорухомих цілей на фоні інтенсивного морського клате-

ра, оскільки доплерівський спектр морського клатера міститься в тій же 

області частот, що і спектр малорухомих цілей. 

Більшість дослідників сходяться на компоновано Гаусовій моделі роз-

поділу амплітуди морського клатера [1]. Згідно цієї моделі випадковий 

процес, що представляє амплітуду клатера, є добутком двох випадкових 

величин — текстури і спеклу. Спекл розподілено за законом Релея, щодо 

розподілу текстури різні науковці пропонують використовувати гамма ро-

зподіл, інверсний гамма розподіл, лог-нормальний і лог-Вейбулів розподіл. 

Статистичні характеристики морського клатера є змінними у часі, і 

тому для виявлення цілей використовуються адаптивні алгоритми, що во-

лодіють властивістю максимізації ймовірності правильного виявлення при 

постійному значенні хибної тривоги. Алгоритм прийняття рішення про на-

явність чи відсутність цілі таким детектором математично записується на-

ступним чином: 

 
  

2
1

1 1

0

H

H H

H1

p M z

p M p z M z

H



 





, 

де M — коваріаційна матриця, що характеризує амплітудний розподіл кла-

тера, z — вектор імпульсів прийнятого сигналу, 
j2 ifd

i

T
p = e


— керуючий 

вектор, де T — період слідування імпульсів, fd — доплерівський зсув, tχ —

поріг, що визначається відповідно до заданого значення хибної тривоги. 

На практиці коваріаційна матриця М, що характеризує амплітудний 

розподіл клатера, не є відомою, і оцінюється з сусідніх комірок. Одним з 

найкращих алгоритмів для оцінки невідомої коваріаційної матриці, що є 

хорошим компромісом між ефективністю та складністю обчислення, є ал-
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горитм, запропонований в [2], який математично записується наступним 

чином: 

1
1

1ˆ ( 1)
ˆ ( )

HK
k k

H
k k k

m z z
M i

K z M i z



   , 

де m — кількість елементів вектора z, K — кількість сусідніх комірок, ви-

користаних для оцінки коваріаційної матриці. Оскільки виконується інвер-

сія матриці, необхідно, щоб матриця не ставала сингулярною. Достатньою 

умовою для цього є відношення K m . Чим більше відношення K до m, 

тим точніше буде визначено коваріаційну матрицю, а отже, кращою буде 

точність виявлення цілі. 

Співвідношення між порогом та значенням хибної тривоги для адап-

тивного алгоритму виявлення, що використовує такий спосіб оцінки кова-

ріаційної матриці, визначається з рівняння [4]:  
1

2 1(1 ) ( , 1; 1; )a
faP F a a b     , 

де 2
1

m
a N m

m
  


 і 2

1

m
b N

m
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 . 

Доведено, що алгоритм володіє властивістю максимізації ймовірності 

правильного виявлення при константному значенні хибної тривоги за умо-

ви, якщо керуючий вектор p достеменно відомий і комірки, що використо-

вуються для оцінки коваріаційної матриці, не містять цілі і мають коваріа-

ційну матрицю, ідентичну з коваріаційною матрицею комірки. 

Роботу алгоритму перевірено на публічній базі даних морського кла-

тера і малорозмірної цілі, отриманих морською РЛС у водах ПАР [4]. 

Результат роботи адаптивного детектора залежить від доплерівської 

частоти цілі, яка в загальному випадку теж не відома. Пропонується вико-

ристовувати алгоритм для цілей з низькою швидкістю, доплерівський 

спектр яких лежить в  області доплерівського спектра клатера, в результаті 

чого методи селекції доплерівських цілей не можуть бути застосовані. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В  

НЕКОГЕРЕНТНИХ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ 
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 Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна 
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ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна 

Якісні характеристики системи за основними показниками визнача-

ються, в першу чергу, властивостями переносників інформації, якими при 

реалізації активних методів радіолокації є зондуючі радіосигнали, а отже 

обмеження на їх значення накладаються виключно можливостями переда-

вачів, або зокрема генераторів НВЧ діапазону, що використовуються в їх 

складі. Таким чином, при застосуванні некогерентних (низькостабільних) 

джерел зондуючих сигналів можливості радіолокаційної системи потен-

ційно стають значно обмеженими.  

Одним із шляхів подолан-

ня даних обмежень є застосу-

вання методу підвищення ко-

герентності обробки радіоло-

каційних сигналів шляхом ви-

користання амплітудної та ку-

тової нестабільності передава-

ча при формуванні зондуючого 

радіосигналу. Реалізація такого 

методу стає можливою за ра-

хунок введення додаткової гіл-

ки між передавачем і прийма-

чем, що виконує функцію уз-

годження алгоритму оптима-

льної обробки ехо-сигналів з 

зондуючим за його комплекс-

ною обвідною (рис. 1).  

В структурній схемі, що приведена на рис. 1, для узгодження фільтру 

в приймачі пропонується додатково ввести формувач коефіцієнтів фільтру, 

який формує вектор вагових коефіцієнтів фільтру  H  , виходячи із форми 

комплексної обвідної зондуючого радіосигналу, що випромінений в пото-

чному періоді зондування. Слід зазначити, що формування  H   відбува-

ється безпосередньо під час випромінювання зондуючого сигналу, таким 

чином, що до моменту переключення антенного перемикача, узгоджений 

фільтр вже має бути сформований.  

 

Передавач Тракт РЧ 

Тракт ПЧ 

АПЧ 

Детектор Узгоджений 

фільтр 

Антенний 

перемикач 

До систем 

вторинної обробки 

Формувач 

коефіцієнтів 

фільтру  

Синхронізатор 

 

Рис.1. Структурна схема прийомо-передавача 

імпульсної радіо-локаційної станції при реалі-

зації додаткового узгодження сигналів 
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Оцінка потенційного виграшу від застосування такого підходу та його 

фізичної реалізуємості, проведена шляхом синтезу та дослідження функцій 

невизначеності радіолокаційних сигналів з урахуванням конкретних форм 

сигналів амплітудної та частотної паразитних модуляцій, а саме дзвонопо-

дібної та ЛЧМ відповідно.  

В результаті аналізу отрима-

них виразів було встановлено, що 

коефіцієнти які характеризують 

амплітудну і частотну модуляції 

вносять нелінійні трансформації 

в тіло функції невизначеності, 

оскільки присутні в квадратній 

степені. За наявності обох моду-

ляційних складових, існують такі 

їх співвідношення, при яких до-

сягаються або виграш або втрата 

в ефективності розрізнення не 

зважаючи на амплітуду цих не-

стабільностей (рис. 2). Як видно з 

графіків, при певному співвідно-

шенні нестабільностей і за наявності допплерівського зсуву спостерігаєть-

ся значне зниження відносного виграшу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що нехтувати а тим більше 

компенсувати наявні засоби підвищення інформативності радіолокаційних 

систем, через те що вони мають флуктуаційну (не детерміновану) природу 

недоцільно. При цьому, застосовуючи двох етапну обробку радіолокацій-

них сигналів в активних радіолокаційних системах, можна досягти значно-

го виграшу в їх основних показниках, таких як роздільна здатність або за-

вадостійкість.  
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Рис.2. Залежність відносного виграшу в ФН 

від кутової нестабільності в перерізі 
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СИНТЕЗ ПЛАСКОЇ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ СУПУТНИКОВИХ  

АЕРОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ GPS 

Швець В. А. кандидат технічних наук, доцент 

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна  

Актуальність питань дослідження впливу завад та  підвищення зава-

достійкості апаратури супутникової навігації стає все більш значною по 

мірі розширення сфери застосування супутникових технологій. Особлива 

увага їй приділяється при використанні систем GNSS в авіації. 

Різноманіття джерел завад обумовлює цілий ряд напрямів боротьби з 

ними. 

Найбільш дієвим способом усунення завад на сьогоднішній день ви-

знано застосування адаптивних антенних решіток (ААР). 

Аналіз літератури показав, що не існує методик синтезу ААР для 

GNSS GPS. Всі методики синтезу відносяться до області радіолокації і зв'я-

зку для фазованих антенних решіток, де основні вимоги - вузький промінь 

і мінімум бічних пелюсток. Вимоги до антен GNSS GPS це широка діагра-

ма спрямованості 0 – 180° і повна відсутність бічних пелюсток [1]. 

Метою синтезу є визначення кроку решітки, або відношення d/λ для 

створення діаграми спрямованості (ДС) з параметрами: ширина головного 

пелюстка в вертикальної площині — 164°, ширина головного пелюстка в 

горизонтальної площині — 360°, мати мінімальний рівень Рбпл (дБ), або 

відсутність бічних пелюсток,  мінімальний рівень заднього випромінюван-

ня Рзд (дБ). 

Антенний пристрій системи GPS в значній мірі визначає ефективність 

роботи GNSS. Для реалізації вимог пропонованих до антенних пристроїв 

GNSS [1] необхідно отримати параметри, за якими можна конструктивно 

створити антену.  

До параметрів пласкої антени відносяться параметри діаграми спря-

мованості, крок решітки d — від-

стань між випромінювачами ан-

тенної решітки (АР), відношення 

d/λ — кроку решітки до довжині 

хвилі. 

Одним з методів синтезу АР 

є отримання конструктивних па-

раметрів антени за заданою фор-

мою діаграми спрямованості 

АР [2] (рис. 1) яка описується 

формулою D(θ)=cosθ. В якості розрахованих величин виступають N ком-

плексних амплітуд струмів збудження {Fn} випромінювачів антени і коор-

динати N елементів решітки. 

 

Рис. 1. Задана діаграма спрямованості 
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Випромінювачі розташовані 

на площині і утворюють ортого-

нальну решітку (рис. 2). Число ви-

промінювачів, розташованих в од-

ному рядку N1=2n+1, а число ви-

промінювачів в одному стовпці 

N2=2m+1. Всього в решітці буде 

N=N1×N2 елементів.  

Для синтезу використовується 

не діаграма спрямованості, а мно-

жник решітки (1). 
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Рішення шукається у вигляді (розд. 4.4 [2]) 
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Враховуючи (4.13) [2] отримаємо 
2 2

, 1

0 0 1 2 1 2

1 2π 2π 2π 2π
, exp i . 

n m

p q

k l

F R k l k p l q
N N N N N 

    
       

    
        (2) 

Вираз (2) повністю визначає систему випромінювачів для створення 

заданої діаграми спрямованості, модуль (2) визначає значення струмів в 

випромінювачах, а точки в яких аргумент (2) робить стрибки, відповідає 

точкам розташування випромінювачів (координатами) [2]. 
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Рис. 2. Антенна решітка 
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РОЗРАХУНОК МІНІМАЛЬНИХ СІЧЕНЬ ДЛЯ ВІДМОВОСТІЙКИХ 

СИСТЕМ НА ОСНОВІ СТРУКТУРНО-АВТОМАТНОЇ МОДЕЛІ  

Волочій Б. Ю., д.т.н., проф.; Озірковський Л. Д., к.т.н., доц.; Ма-

щак А. В., аспірант; Шкілюк О. П., аспірант; Кулик І. В., асистент. 

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

Для усунення чи мінімізації наслідків відмов відмовостійких систем 

необхідно встановити сукупність підсистем чи модулів, вихід з ладу яких 

призводить до краху системи в цілому. Для цього потрібно врахувати ком-

бінації подій, які можуть призвести до виникнення відмови. Такі поєднан-

ня подій можна отримати використовуючи мінімальні січення [4], які ви-

значаються на основі аналізу дерева відмов [1]. Однак, слід відзначити, що 

побудова дерева відмов є ручною та вимагає великих часових затрат.  

В результаті аналізу дерева відмов отримують мінімальні січення, і на 

їх основі стає можливою модернізація системи в наслідок чого можна зме-

ншити потенційні небезпеки шляхом введення додаткової надлишковості, 

організації технічного обслуговування тощо [1]. 

Альтернативою дереву відмов є марковські моделі [2]. Такі моделі 

дають змогу отримати розподіл ймовірностей перебування в станах. На 

основі цього можна знайти комбінації подій, котрі будуть аналогічними 

мінімальним січенням для даної відмовостійкої системи. 

Аналітична побудова марковських моделей вимагає великих часових 

затрат, однак існують технології, що дозволяють отримати марковські мо-

делі автоматизованим способом [2, 3] на основі структурно-автоматної мо-

делі (САМ) [2]. 

Отже, актуальною є автоматизована побудова мінімальних січень на 

основі САМ.  

Для отримання мінімальних січень на основі САМ розроблено відпо-

відну методику яку було апробовано на прикладі відмовостійкої системи,  

яка складається з п'яти модулів A, B, C, D, E. Модулі А, В, D — є основною 

робочою конфігурацією, яка забезпечує виконання цільової функції систе-

ми і з точки зору надійності з’єднані послідовно, а модулі С і Е — резерв-

ні. Модулі A і ш зарезервовані модулем С. Вся система зарезервована мо-

дулем Е. Усі модулі мають однакову інтенсивність відмови λ = 0,001 та пе-

ріод спостереження  становить Т = 100 год.  

На основі розробленої САМ та застосування програмного модуля 

ASNA було отримано ймовірності перебування у кожному стані. Ймовір-

ність перебування у стані відмови буде рівною ймовірності відмови систе-

ми: Qзаг = 1 − 0,9894 = 0,01061. На основі логічного аналізу структурної 

схеми надійності було визначено, що при виході з ладу модулів Е і D сис-

тема відмовить в цілому. Далі, визначено дві наступні комбінації також 
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призведуть до відмови системи в цілому — ACE та BCE. Отже, ці три ком-

бінації становитимуть мінімальні січення. Підставивши у САМ замість 

умови відмови логічний вираз мінімального січення DE: ((V4=0) AND 

(V5=0)) було отримано значення комбінації відмови модулів Е та D. Ана-

логічно підставивши в умову відмови логічні вирази січень ACE та ВCE 

отримаємо розраховані мінімальні січення показані в табл. 1. 
Таблиця 1  

Мінімальні січення системи 

 
Модулі, що від-

мовили 

Кількість елементів, 

що відмовили 

Значення мінімаль-

них січень 

Процентне зна-

чення, % 

1 E, D 2 0,009 84,6 

2 A, C, E 3 0,00084 7,92 

3 B, C, E 3 0,00084 7,92 

 

Верифікація отриманих результатів проводилась за допомогою спеці-

алізованого програмного комплексу RAM Commander фірми A.L.D. Service. 

За структурною схемою надійності було створено дерево відмов і засобами 

RAM Commander отримано мінімальні січення. Проведене дослідження по-

казало, що розраховані значення мінімальних січень в програмному ком-

плексі RAM Commander співпадають із значеннями отриманими в резуль-

таті використання методики побудови мінімальних січень на основі САМ. 

Отже, мінімальні січення можна отримати на основі структурно-

автоматної моделі без побудови дерева відмов. При зміні структури чи по-

ведінки системи дерево відмов необхідно повністю перебудовувати а ви-

користовуючи дану методику потрібно лише внести відповідні зміни у 

множину формальних параметрів та дерева правил модифікацій структур-

но-автоматної моделі.  

Література 
1. Хенли Э. Дж. Надежность технических систем и оценка риска: Пер. с англ./ 

Э. Дж. Хенли, Х. Кумамото. — М. : Машиностоение, 1984. — 528 с. 

2. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних 

систем. — Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 

220 с. 

3. Половко А. М. Основы теории надёжности / А. М. Половко, С. В. Гуров // БХВ-
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Секція 6. Радіоелектроніка біомедичних 

технологій 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ТЕОРИИ МИ 

Богомолов Н. Ф. ктн, доц; Каньшин И. А магистрант 

Национальний технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Густав Ми создал основы теории рассеяния электромагнитной волны 

на сферической частице произвольного размера, что используется сейчас в 

современных методах диагности заболеваний крови человека. Теория Ми  

позволяет найти точное решение в виде бесконечных рядов для компонент 

рассеянного и внутренних полей при дифракции плоской электромагнит-

ной волны на однородном изотропном шаре с известным относительным 

показателем преломления. 

Плоскую электро-магнитную волну, облучающую сферу, можно пред-

ставить как суперпозицию сферических волн, выходящих из центра сферы. 

Каждая из этих элементарных волн поляризует сферу и возбуждает в ней 

вторичную волну, которая излучается сферой. Эти вторичные волны и об-

разуют рассеянный свет.  

Амплитуда, фаза и поляризация вторичной волны являются сложными 

фунцциями двух параметров k a    ( а — радиус частицы, k — волновое 

число) и комплексного показателя преломления 
'n n i    (

'n - веществен-

ный показатель преломления,   — показатель поглощения).  

Вторичные волны называются парциальными волнами Mи. Полная 

интенсивность рассеянного света определяется суммой бесконечного чис-

ла парциальных волн. При 1ka   и n ka  существен только первый член 

ряда, т. е. электрический диполь, и теория Ми приводит к формуле Рэлея. 

Если 1ka   но n ka  не мало, то при n ka m  ( m — целое число) сече-

ние рассеяния резко возрастает до 
26 a  (резонансы Ми).  

При увеличении размеров частицы интенсивность последующих пар-

циальных эл.-магн. волн возрастает, а интенсивности волн с меньшими 

номерами осциллируют, причём амплитуда осцилляции убывает с ростом 

номера волны 1~
l

 . Для больших частиц () число учитываемых парциа-

льных волн ~ ka . 

Суммы, входящие в формулы для рассеянных полей, являются ком-

плексными выражениями, которые в данном направлении ( , )  обладают 

разл. фазами. Это означает, что рассеянный свет эллиптически поляризо-
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ван (падающий — линейно), причём эта поляризация в разных направле-

ниях различна. 

Первая электрич. парциальная волна поляризована линейно. Линейная 

поляризация будет в общем случае в направлениях    и 
2


  .  

Полный коэффициент рассеяния частицы в теории Ми также предста-

вляется суммой коэффициентдля отдельных парциальных волн. Для боль-

ших частиц 1ka   показатель ослабления света
22 a   т. е. он не зависит 

от λ и равен удвоенному поперечнику сферич. частицы 
22 a . Это объясня-

ется тем, что половина ослабления происходит за счёт рассеяния и погло-

щения внутри частицы, а другая, тоже 
22 a  вызвана дифракцией (рассея-

нием) света на контуре частицы. 

Форма индикатрисы рассеяния света ( )x   на сфере (   — угол рассея-

ния) также зависит от ka  и n . Для рэлеевских частиц 2( ) ~ (1 cos )x    , ин-

дикатриса имеет симметричную форму.  

С ростом ka  индикатриса приобретает многолепестковую форму, вы-

тягиваясь вперёд. При ka  вокруг частицы образуется дифракц. конус, 

угол раствора которого 1* ~
ka

   дифрагиров.  

В пучке наблюдается система постоянно убывающих тёмных и свет-

лых колец, т. н. венцы. Обычно в реальной дисперсной системе вместо ве-

нцов в области малых углов происходит постепенное уменьшение интен-

сивности рассеяния. Это распределение интенсивности можно «обернуть», 

т. е. восстановить по нему функцию распределения частиц по размерам. 

Как вывод, плоскую электро-магнитную волну, облучающую сферу, 

можно представить как суперпозицию сферических волн, выходящих из 

центра сферы. Каждая из этих элементарных волн поляризует сферу и воз-

буждает в ней вторичную волну, которая излучается сферой. Полный коэ-

ффициент рассеяния частицы представляется суммой коэффициентдля от-

дельных парциальных волн. 

Литература 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СЕКТОРНИХ ФАЗОВАНИХ 

ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ  

Богомолов М. Ф., к.т.н., доцент; Антипенко Р. В., к.т.н., доцент; 

Киричок О. В., аспірант  

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Секторні фазовані перетворювачі (ФП) широко використовуються в 

ультразвуковій (УЗ) медичній діагностиці, забезпечуючи можливість куто-

вого сканування, яке має ряд переваг в порівнянні з лінійним і конвексним 

скануванням, але має й свої недоліки, більшість з яких пов’язані з форму-

ванням акустичних полів ФП, які в істотній мірі впливають на якість отри-

маного зображення об’єкта [1]. 

Фазований УЗ-перетворювач представляє собою лінійну антенну ре-

шітку смужкових п’єзоелементів, розташованих еквідистантно в одній 

площині з кроком менше довжини хвилі [1]. Електричне управління рухом 

променя, сформованого матрицею, здійснюється за допомогою фазуючого 

пристрою, який забезпечує введення відповідних затримок часу у випромі-

нюючі і приймальні кола окремих п’єзоелементів матриці. 

Для розрахунку діаграм спрямованості ФП запозичимо методи з теорії 

радіолокації [2]. Розглянемо формування акустичного поля ФП у вигляді 

матриці смужкових елементів з шириною апертури  , що містить N елеме-

нтів шириною   кожен. Акустичне поле зміщень    у площині сканування 

в точці спостереження М знаходимо як результат суперпозиції акустичних 

полів від кожного з елементів за формулою: 

                           ∑      (  )     (    )
 
   ,                            

де    — початкова амплітуда зміщень;   
  

 
 — хвильове число поздовж-

ньої хвилі в об'єкті дослідження;    — відстань від n елемента матриці до 

точки спостереження;   (  ) — діаграма направленості поздовжньої хвилі 

для одиничного елемента матриці: 

  (  )     (  )  
   (      (   ⁄ ))

      (   ⁄ )
,        

        (
         (       ⁄⁄ )  

      (  )
) , 

де    — кут сканування (напрямок основного пелюстка діаграми направ-

леності матриці);    — кут точки спостереження щодо n-го елемента;    — 

відстань від центрального елемента до точки спостереження; m — крок 

одиничних елементів матриці ФП. 

При моделюванні по даній методиці в середовищі Mathcad (програма 

передбачає можливість трансформаційних змін конструктивних особливо-

стей матриці, відключення окремих елементів, розрахунок характеристик 
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акустичних полів, а також візуалізація акустичного поля в площині скану-

вання) отримали наступні результати: 

 
Рис. 1. Акустичне поле одиничного елемента матриці (крива 1) і ФП (крива 2),  

М — основний пелюсток, G — додатковий пелюсток, S — бічні пелюстки. 

 

Як бачимо, отримані результати чудово узгоджуються з теоретичними 

і практично знятими характеристиками секторних фазованих перетворю-

вачів, описаними в [2]. Тобто, можна зробити висновок, що програма (і 

модель, закладена в програму) об’єктивно моделює ФП. Підрахунок за до-

помогою програми для конкретних характеристик перетворювачів дає ре-

зультати що з незначною похибкою відрізняються від практично отрима-

них кривих, аналогічних зображеним на рис. 1 [1].  

Також, ми можемо бачити утворення додаткового пелюстка, що може 

призводити до помилкової діагностики і необ’єктивної оцінки досліджува-

них об’єктів. Дана модель в подальшому дозволить вивчати цю проблему і 

шукати шляхи її вирішення, тому робота, проведена в статті надзвичайно 

актуальна для розвитку сучасної медичної діагностики. 

Література: 
1. Воскресенский И. Д. Проектирование фазированных антенных решеток / 

И. Д. Воскресенский. — М. : Радиотехника, 2003. — 632 с. 

2. Ультразвук в медицине. Физические основы применения / Под ред. К. Хилла, 

Дж. Бэмбера, Пер. с англ. под ред. JI. P. Гаврилова, В. А. Хохловой, 

O. A. Сапожникова — М. : ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 544 с. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ СИСТЕМИ  

ВІДДАЛЕНОГО МОНІТОРИНГУ ПЕРЕДІНФАРКТНИХ СТАНІВ 

Кісельов Є. М., доц., к.т.н; Ярошенко О. О. 

Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна 

У сучасному світі, згідно [1], смертність внаслідок інфаркту займає 

одне з перших місць у ряді медичних патологій. Тому актуальним додат-

ком для мобільних технологій є створення системи ранньої діагностики 

станів серця. Для цього була розроблена система моніторингу передінфар-

ктних станів [2], що в якості головного критерію розпізнавання інфаркту 

міокарда використовує дані першої гармоніки електрокардіосигналу. При 

цьому дані нульової та другої гармоніки застосовуються у якості допоміж-

них в розпізнаванні критичного стану електрокардіограми. 

Але розроблена система використовує для виділення критеріїв розпі-

знавання передінфарктних станів аналогові фільтри. Порівняно з аналого-

вими, цифрові фільтри мають ряд суттєвих переваг. Тому актуальним є по-

будова системи вибірки інформативних ознак на основі методів цифрової 

фільтрації. 

З цією метою було розроблено цифровий фільтр на основі мікро-

контроллера AVR ATmega8. Результати моделювання розробленої системи 

фільтрації у середовищі VisSim підтвердили відповідність смуги пропус-

кання фільтрів трьох гармонік заданому діапазону. При цьому зсув фаз 

становив 0º, а мимовільних небажаних коливань вихідного сигналу не було 

виявлено. Для нульової гармоніки коефіцієнт послаблення фільтрації ста-

новить 14,7 дБ/Гц, для першої — 11,76 дБ/Гц, для другої — 9,2 дБ/Гц.  

На рис. 1 та 

рис. 2 представ-лено 

отримані таким чи-

ном амплітудно-

частотну характерис-

тику (АЧХ) та фазо-

во-частотну характе-

ристику фільтра 

(ФЧХ) нульової гар-

моніки. 

Також встановлено, що у спектрі вихідного сигналу можуть 

з’являтися коливання з амплітудою не більш 0,5 В, що згодом прагнуть до 

нуля. Це пояснюється перехідними процесами, що виникають при дії оди-

ночного імпульсу на вході фільтра. 

 
Рис.1. АЧХ фільтра нульової гармоніки 
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Було проведено 

оцінювання впливу 

ступеня фільтрації 

на її ефетивність у 

середовищі VisSim 

Comm, що свідчить 

про незначне пок-

ращення пригніче-

ння інших гармонік 

та потребує введен-

ня додаткових кое-

фіцієнтів передавальної функції до обчислюваної моделі фільтра. Це приз-

водить до ускладнення програмної реалізації фільтра та зниження швидко-

дії за рахунок збільшення кількості рекурсивних циклів обчислень. 

На основі проведених досліджень було розроблено програмне забез-

печення на мові С, що забезпечує керування вбудованого АЦП мікроконт-

роллера та реалізацію цифрового смугового рекурсивного фільтра другого 

ступеня за допомогою алгоритму Баттерворта. При цьому загальна кіль-

кість інструкцій становить 174, кількість циклів виконання — 143, а ефек-

тивність фільтра має значення 66. 

Для реалізації системи цифрової фільтрації у завершеному конструк-

тивно-технологічному вигляді було розроблено гібридний модуль з підви-

щеною надійністю, зниженою собівартістю та ремонтопридатністю, що 

має розміри 96 60 3,2 мм та вагу не більш 16,5 г. Такі ваго-габаритні по-

казники є сумісними з розмірами багатьох моделей мобільних телефонів та 

смартфонів. 

Література 

1. Десять ведущих причин смерти [Электронный ресурс] / Всемирная организация 

здравоохранения. — Режим доступа : http://who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ 

ru/index2.html/ — 22.01.2013 г. — Загл. с экрана. 

2. Одіяка К. В. Математична модель сигналу ЕКГ для системи моніторингу перед-

інфарктних станів / К. В. Одіяка, Є. М. Кісельов // Матеріали XVII науково-технічної 

конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА, 17 – 20 квітня 2012 

р. — Запоріжжя, 2012. — Ч. ІІІ. — С. 27 — 28 

  

 
Рис.2. ФЧХ фільтра нульової гармоніки 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ ТЕ-

РАПІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ 

Скицюк В. І., к.т.н., с.н.с.; Клочко Т. Р.
 
, к.т.н., с.н.с. 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Безпосередній вплив будь-якого поля на масу живого об’єкта викликає 

відповідну реакцію в біологічних структурах. Але вплив не може бути 

безмежним. Тому необхідно отримувати зворотній сигнал, який сповіщає 

про ступінь реакції на польовий потік, тобто формувати у діагностично-

лікувальній системі ланцюг зворотнього зв’язку для адаптації процесу лі-

кування (та/або діагностики) до плинного стану досліджуємого об’єкта. 

Серед усього комплексу розглянутих біологічних та фізичних явищ маємо 

можливість орієнтуватися на три основних принципи побудови неінвазив-

ного зворотнього зв’язку, а саме: оптичні модулі (рис. 1), електричні моду-

лі (рис. 2), магнітні модулі (рис. 3). 

  
Рис. 1. Принцип побудови зворотнього 

зв’язку для приладів з оптичним опроміню-

ванням, де: 1 — генератор випромінювання, 

2 — генератор-модулятор потужності, 3 — 

фотовідчутник, 4 — підсилювач, 5 — функ-

ціональний пристрій, 6 — об’єкт, 7 — при-

стрій контролю та індикації 

Рис. 2. Ланцюг зворотнього зв’язку для 

приладів з електричним принципом дії, 

де: 1 — генератор випромінювання, 2 — 

генератор-модулятор потужності, 3 —

відчутник електричного поля, 4 — під-

силювач, 5 — функціональний пристрій, 

6 — об’єкт, 7 — пристрій контролю та 

індикації, 8 — система балансування 

відчутника 

Особливістю роботи відчутників магнітного поля є необхідність їх на-

лагодження у резонанс із зовнішнім полем подразника. Тільки у такому 

випадку маємо можливість отримати максимальну чутливість при досить 

низькому рівні шумової компоненти. При використанні змінного магнітно-

го поля найбільш ефективними є індукційні електромагнітні відчутники, 

які повинні бути налагодженими у резонанс зі змінним магнітним полем, 

яке утворюється блоками 2, 9, 1. Основою до цих наслідків є паразитні ко-

ливання амплітуди при відхиленні від резонансної частоти. При викорис-

танні двох або чотирьох елементів для того, щоб визначитися із градієнтом 
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напрямку магнітного поля, необхідно враховувати коефіцієнт взаємоіндук-

ції, при цьому ускладнюється схема налагодження та балансування. 

Прикладом до використання 

досліджень може бути прилад М-

30 ST, який створено за принци-

пом зворотнього зв’язку по елек-

тромагнітним полям. Він налаш-

товує свій відчутник на коорди-

нати розташування у просторі. 

Тобто йдеться про прив’язку до 

потужності магнітного поля у 

окремо визначеній координаті. 

Якщо генератор поля підключа-

ється до окремої ділянки об’єкта, 

то існує можливість дослідження 

магнітного поля цієї ділянки з 

метою визначення артефактів у 

площині перерізу, зокрема сфор-

мувати вектор напрямку на арте-

факт. Як наслідок, підключення 

до лінії зворотнього зв’язку 

утворить можливість пошуку координат визначення артефакту вздовж біо-

логічної маси.  

На підставі проведених до-

сліджень було створено низку 

структурних схем інтегрованих 

лікувально-діагностичних сис-

тем (рис. 4). Важливою задачею 

при розробленні нового інтег-

рованого приладу є збереження 

потрібної потужності вхідного 

блоку 1, оскільки від стабільної 

роботи залежать задані режими 

роботи лазерних випромінюва-

чів, а також модулів прийому 

корисного сигналу для форму-

вання нормальної роботи при-

ладу. Сигнали від модулю фо-

топриймача перетворюються у 

цифровий код, що надходить до 

персонального комп’ютера для 

подальших досліджень.   

 

Рис 3. Побудова ланцюгу зворотнього 

зв’язку для приладів за магнітним принци-

пом дії, де: 1 — блок випромінювача магні-

тного поля, 2 — генератор високостабільної 

частоти, 3 — відчутник магнітного поля, 

4 — підсилювач, 5 — функціональний пере-

творювач, 6 — об’єкт БО (БТО), 7 — при-

стрій контролю та індикації, 8 — блок нала-

годження частоти відчутника, 9 — блок ке-

рування потужністю 

 

Рис. 4. Загальна схема інтегрованої системи 

терапії та діагностики, де: 1 — блок живлення, 

2 — перемикач, 3, 5, 9 — стабілізатор, 4, 6 — 

лазер, 7 — керуємий стабілізатор, 8, 10, 12 — 

фотоприймач, 11 — попередній підсилювач, 

13 — вентилятор 
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ЗВ’ЯЗОК КОЕФІЦІЄНТА ВІДБИТТЯ З ПАРАМЕТРАМИ  

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ ПРИ БЛИЖНЬОПОЛЬОВІЙ  

ДІАГНОСТИЦІ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Назарчук Л. Ю., здобувач 

Державний технологічний університет, м. Житомир, Україна 

Ближньопольова діагностика є ефективним способом дослідження бі-

ологічних об’єктів на наявність неоднорідностей, в тому числі злоякісних 

новоутворень. Важливим елементом локатора є зонд, що представляє со-

бою антену малих розмірів. Розмір апертури антени при ближньопольовій 

локації має бути набагато меншим довжини хвилі. Ближньопольова діаг-

ностика виконується при висоті антени над біологічним середовищем в 

межах декількох міліметрів. Одним з основних параметрів ближньопольо-

вої взаємодії антени з біологічним об’єктом є коефіцієнт відбиття R . 

В роботі [1] показано зв’язок між коефіцієнтом відбиття та парамет-

рами коаксіальної лінії та антени. В якості зонду використовувалася апер-

турна антена з провідним штирем. Розроблена математична модель ближ-

ньопольової НВЧ–взаємодії антени з біологічним об’єктом пов’язує елект-

ромагнітні поля антени та досліджуваного середовища з нормованим опо-

ром навантаження антени, який в свою чергу залежить від електрофізич-

них характеристик біооб’єкта.  

Покажемо зв’язок коефіцієнта відбиття за напругою з параметрами 

коаксіальної лінії та антени. Для цього запишемо комплексний коефіцієнт 

відбиття R  наступним чином 

1 0

1 0

ш

ш

Z Z Z
R

Z Z Z

   


   
, 

де 1Z   — нормований опір досліджуваного середовища, на який 

навантажена антена, 0Z   — нормований опір коаксіальної лінії, 

2
ctgш

fl
Z i

c


    — нормований вхідний опір штиря. 

На рис. 1 представлена залежність коефіцієнта відбиття R  від частоти 

f  при довжині штиря 80l  мм та радіусі штиря 3r  мм для біологічної 

тканини з наступними параметрами [2]: 

– система шкіра ( 2 32 16i  )–жир ( 3 4 2 0 85, i ,  ), 

– система шкіра ( 2 32 16i  )–м'язи ( 3 41 17 6i ,  ). 

Залежність коефіцієнта відбиття R  від частоти f  при фіксованих па-

раметрах є періодичною функцією з періодом 1 875
2

с
T ,

l
  ГГц, який за-

лежить від довжини штиря l . Періодичність функції R( f )  обумовлена 
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наявністю нормованого вхідного опору штиря шZ  , який має комплексний 

вигляд. Для системи шкіра–жир значення коефіцієнта відбиття R  при 

0 832minf , ГГц дорівнює 0,59, для системи шкіра–м'язи значення коефіці-

єнта відбиття R  при 0 868minf , ГГц дорівнює 0,51. Зсув між мінімальни-

ми частотами дорівнює 0 036minf ,  ГГц, різниця між значеннями коефіці-

єнта відбиття для двох систем дорівнює 0 08R ,  . При збільшенні дійсної 

частини діелектричної проникності 3  збільшується зсув між мінімальни-

ми частотами minf  функцій та зменшується коефіцієнт відбиття R . 

 
Рис. 1. Залежність коефіцієнта відбиття R  від частоти f  (ГГц) при довжині штиря 

80l  мм та радіусі штиря 3r  мм: товста лінія — система шкіра–жир, тонка лінія — 

система шкіра–м'язи 

На основі викладеного матеріалу бачимо, що коефіцієнт відбиття 

пов’язує між собою параметри коаксіальної лінії, антени та біологічного 

середовища, що оточує антену. За рахунок зміни коефіцієнта відбиття при 

ближньопольовій діагностиці можна судити про зміну електрофізичних 

параметрів біологічного об’єкта. 

Література 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОСЕНСОРНОЇ РЕАКЦІЇ КЛІТИННИХ  
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 Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

В спектрі електромагнітного радіочастотного випромінювання висо-

ким біологічним впливом характеризується діапазон край високих частот 

(КВЧ) або міліметрових хвиль. Згідно гіпотези [1], мембрани живих клітин 

мають дипольні коливання в міліметровому діапазоні частот 

(100…1000 ГГц). Відомо, що енергія кванта міліметрових хвиль ( = 1…10 

мм, =30…300 ГГц) менше енергії електронних переходів, але спроможна  

активувати коливання молекул та впливати на їх слабкі хімічні зв’язки. 

Про аналогічні механізми дії випромінювання КВЧ на клітинні структури 

свідчать дослідження ряду наукових груп Росії, України, Канади, Германії 

та декількох інших країн [2]. Таким чином, клітинні структури можна роз-

глядати, як природні біосенсори електромагнітного випромінювання край 

високих частот радіочастотного діапазону. 

Одним з практичних застосувань лікувальної дії електромагнітного 

випромінювання КВЧ є метод інформаційно-хвильової терапії (ІХТ), роз-

роблений і впроваджений у медичну практику М. Д. Колбуном [3]. Для ме-

тоду ІХТ принципово важливими є низька енергія випромінювання, сумір-

на з енергією теплових флуктуацій, широка смуга частот. Широкосмуго-

вий генератор електромагнітних коливань для ІХТ використовує імпульс-

ний газовий розряд між електродами, у циліндричній порожнині частини 

діелектричної антени міліметрового діапазону. Розрахункове значення 

спектральної щільності потужності випромінювання на біологічно ефекти-

вних частотах 60 ... 70 ГГц знаходиться в межах 

10
−25

 ... 10
−19

 Вт/(см
2
∙Гц) [4].  

Однак апаратна перевірка зазначених параметрів низькоінтенсивного 

випромінювання обмежена відсутністю чутливих вимірювальних приладів 

діапазону КВЧ. Тому було запропоновано в якості індикатора енергетич-

них і спектральних характеристик сформованого КВЧ випромінювання ви-

користовувати біосенсорні властивості клітинних субстанцій. 

Дослідження проводили в умовах «in vitro». Об’єктом опромінення 

була суспензія клітин кісткового мозку щурів у фізіологічному розчині. 

Одну частину суспензії клітин розглядали як контрольну, а інші три части-
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ни піддавали опроміненню відповідно 10, 20 і 30 хвилин. В якості характе-

ристики біосенсорної реакції визначали відносну кількість мертвих клітин 

у контрольній пробі та опроміненій пробі через 30, 60 та 90 хвилин. 

На рис. 1 надано узагальнене порівняння залежності частки мертвих 

клітин від експозиції опромінення. 

Для всіх трьох експози-

цій відносна кількість мерт-

вих клітин в опроміненій 

пробі нижча майже вдвічі, 

ніж для контрольної. Це свід-

чить що, вплив сформованого 

електромагнітного випромі-

нювання сприяє підвищенню 

життєздатності клітин кістко-

вого мозку щурів. 

Оскільки, біологічний ме-

ханізм загибелі клітин перш 

за все пов'язаний з порушен-

нями у мембрані клітин, то за 

результатами експерименту 

можна висловити припущення, що дія випромінювання впливає на основні 

біологічні механізми руйнування мембран та пасивної дегенерації клітин, 

вилучених із кісткового мозку: уповільнює процес руйнування цитоплаз-

матичної мембрани; підсилює її резистентність до зовнішніх руйнівних 

чинників та пригнічує їх шкідливий вплив. 

Таким чином, проведені експерименти побічно підтверджують струк-

туру спектра частот електромагнітного випромінювання газорозрядного 

імпульсного генератора. Також можна говорити про принципову можли-

вість побудови біосенсорів на основі клітинних структур для реєстрації 

надслабкого випромінювання міліметрового діапазону. 
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ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУЛЬСОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ  

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ  

Притула А. О., магістрантка; 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Визначення параметрів пульсової хвилі дає цінну інформацію про фу-

нкціональний стан людини, окремих її органів і систем, наявність і перебіг 

хвороби, виникнення стану «перед хвороби» тощо [1, 2].  

В цьому сенсі нові діагностичні можливості забезпечує вейвлет-

перетворення, яке забезпечує двомірну розгортку сигналів, тобто аналіз 

відразу в двох просторах — масштабному та часовому [3, 4]. 

Для оцінки впливу зовнішніх збуджуючих факторів на функціональ-

ний стан людини було досліджено, як відображається на параметрах дис-

кретного багаторівневого вейвлет-перетворення пульсової хвилі вплив 

різних тестів (фізичні навантаження, куріння, кава, чай, музика та інш.). 

Для дослідження пульсових сигналів був виконаний їх розклад до рівня 

N=3 за допомогою вейвлета Добеши db4. Вейвлет-коефіцієнти деталізації 

1, 2 та 3-го рівнів розкладу (cD1, cD2, cD3) відображають характеристики 

пульсового сигналу на вказаних частотах. Методика і окремі приклади та-

ких досліджень представлено в [5]. 

Встановлено, що спостерігається візуальна різниця між графіками ко-

ефіцієнтів деталізації в різних станах; вона проявляється при переході від 

вихідного стану (стан І — до тестування) у новий стан безпосередньо після 

тестового впливу (стан ІІ) і під час відновлення стану через деякий час піс-

ля тестування (стан ІІІ). Зміни відбуваються для коефіцієнтів всіх трьох 

рівнів розкладу, спостерігається змінювання їх амплітуди та амплітудна 

модуляція. При переході зі стану ІІ в стан ІІІ спостерігається зворотне змі-

нювання параметрів коефіцієнтів, що можна трактувати як повернення до 

вихідного стану. 

Для більш детального дослідження цього впливу проводилося віднов-

лення пульсового сигналу за коефіцієнтами деталізації окремо для кожного 

з рівнів розкладу, в результаті чого були отримані компоненти відновлено-

го сигналу ScD1, ScD2 та ScD3 для 1, 2 та 3-го рівнів відповідно. 

Залежно від тестового впливу, у разі переходу від одного стану до ін-

шого, спостерігається розширення або звужування спектра, змінювання 

його розмитості, можлива поява додаткових гармонік, змінювання амплі-

туди гармонік, насамперед для перших двох компонентів сигналу. 
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Для кількісної оцінки цього впливу досліджувалось середньо-

квадратичне відхилення (СКВ) вейвлет-коефіцієнтів деталізації всіх трьох 

рівнів розкладу. 

Таким чином, за допомогою СКВ вейвлет-коефіцієнтів можна кількіс-

но характеризувати вплив певного фактору на функціональний стан люди-

ни. А саме, відношення СКВ в стані ІІІ до СКВ в стані І (А3/А1) у порів-

нянні з відношенням СКВ в стані ІІ до СКВ в стані І (А2/А1) характеризує, 

як швидко і в якій мірі відбувається відновлення початкового функціона-

льного стану після збудження зовнішнім фактором. Також відношення 

А2/А1 характеризує ступінь впливу збуджуючого фактору на стан людини. 

Отже, характер коефіцієнтів деталізації вейвлет-перетворення пульсо-

вого сигналу дає можливість якісно визначити вплив певного тестового 

фактору на функціональний стан людини. Значення середньоквадратично-

го відхилення вейвлет-коефіцієнтів дають змогу кількісно характеризувати 

вплив цього фактору, а саме, ступінь впливу збуджуючого фактору на ди-

наміку стану людини, як швидко і в якій мірі відбувається відновлення по-

чаткового функціонального стану після збудження зовнішнім фактором, 

індентифікувати загальні і індивідуальні особисті тенденції зміни стану.  
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Сучасний розвиток методів неінвазивної діагностики ставить вимоги 

забезпечення повної безпеки обстеження, його комфортності, оперативно-

сті, всебічності при збереженні високої достовірності кількісних результа-

тів. У зв’язку з цим розробка і практична апробація нових підходів до по-

будови діагностичної апаратури при оперативному аналізі функціонально-

го стану різних органів і систем людини є важливою і актуальною задачею. 

Один із перспективних напрямів створення такої апаратури заснований на 

ідеї використання інформаційних властивостей надмалопотужного випро-

мінювання міліметрового діапазону, джерелом якого організм людини або 

інші біооб’єкти.  

Основна складність в реєстрації такого випромінювання пов'язана з 

виключно малою потужністю електромагнітного поля, що генеруються ор-

ганізмом і, що ще істотніше, з відсутністю впевненості в принциповій мо-

жливості ефективного їх прийому за допомогою приймачів випромінюван-

ня, традиційно використовуваних в радіофізиці і технічних застосуваннях. 

Відсутність необхідного обладнання для реєстрації електромагнітного 

випромінювання міліметрового діапазону надмалої потужності до остан-

нього часу не давала можливості проводити діагностику в цьому діапазоні. 

Поява високочутливих радіометричних систем для роботи в міліметровому 

діапазоні дала розвиток дослідженням властивостей біологічних об’єктів в 

надвисокочастотному діапазоні. Сучасний розвиток техніки міліметрового 

діапазону дає можливість використовувати напівпровідникові прилади для 

реєстрації і обробки сигналів надзвичайно малої потужності. Це відкриває 

нові можливості для розробки нової апаратури неінвазивної діагностики. 

Вимірювачі потужності на основі напівпровідникових сенсорів дозволяють 

підвищити компактність апаратури, зручність її використання та оператив-

ність в проведенні діагностики.  

За допомогою приймачів, розташованих на поверхні шкіри, можна 

прийняти сигнал від клітин організму, розташованих на глибині до 0,3 мм 

від поверхні шкіри. На такій глибині розташований шар епідермісу, ви-

промінювання тканин якого практично не несе діагностично цінної інфор-

мації. Але на думку деяких дослідників [1, 2], існує інформаційний (нетеп-

ловий) зв'язок між клітинами організму, інформація про стан клітин в гли-

боких шарах організму передається до поверхневих клітин і є модулюю-

чим фактором для генерованого міліметрового випромінювання. 
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Радіосигнали можуть сприйматися приймальною антеною, що входить 

до складу аналізатора, при чому антена розташовувалася над тією чи ін-

шою біологічно активної точкою, обраної на розсуд лікаря і пов'язаної, як 

передбачається, з досліджуваним органом або певною системою організму. 

Для виділення модулюючого сигналу доцільно використати гетеро-

динний приймач з подвійним перетворенням частоти. Структурна схема 

такого приймача наведена на рис. 1. Після вхідного фільтра Ф1 сигнал пос-

тупає на підсилювач з малим рівнем власних шумів А1 для попереднього 

підсилення. Перше перетворення частоти виконується в змішувачі ПЧ1 з 

виділенням низькочастотної складової на виході фільтра Ф2, що поступає 

на вхід проміжного підсилювача А2. Підсилення відбувається на частоті 

першого гетеродину Г1. Друге перетворення частоти виконується в змішу-

вачі ПЧ2, різницевий сигнал з якого виділяється низькочастотним фільт-

ром Ф3. Аналогічно працює і третій гетеродин. Вихідний підсилювач А4 

виконує підсилення сигналу на частоті третього гетеродину (Г3).   

Перевагами такого вимірювача потужності є більш висока чутливість 

за рахунок додаткового підсилення на проміжних частотах та висока чут-

ливість, що забезпечується фільтрацією в каналах проміжної частоти.  

 

Отримані сигнали можуть бути детектовані і оброблятися за допомо-

гою комп'ютера. В якості інформативних характеристик можна використа-

ти амплітудно-частотні спектри (спектри інформаційних сигналів), що є, 

по всій видимості, оцінками спектральних характеристик низькочастотної 

обвідної прийнятого сигналу. 

Можна припускати, що спектр електромагнітних коливань у всьому 

можливому частотному діапазоні буде змінюватися в залежності від функ-

ціонального стану контрольованого об'єкта. При цьому патологічно зміне-

ні клітини, тканини або органи будуть продукувати дисгармонійні елект-

ромагнітні коливання. 

Література 
1. Измерение малых значений СВЧ-мощности излучений биообъектов / Ю. А. 

Скрипник [та ін.] // Int. Crimean Conference “Microwave & Telecommunication 

Technology”. — 2003. — №13. — С. 85 — 87. 

2. Девятков Н. Д. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельнос-

ти / Н. Д. Девятков, М. Б. Голант, О. В. Бецкий— М. : Радио и связь, 1991. — 168с.   

 
Рис.1. Структурна схема гетеродинного приймача з подвійним перетворенням частоти. 
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Для исследования дисперности микрогетерогенных систем с твердой 

дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой (суспензии) используе-

тся седиментационный анализ. Один из методов исследования размеров 

полидисперсных частиц предложен Вигнером [1]. Метод основан на изме-

рении гидростатического давления столба суспензии при выпадении из неё 

частиц твердой фазы при седиментации. К недостаткам седиментационно-

го анализа этим прибором относиться ручной способ отсчета разности 

уровней жидкости в седиментометре и определение моментов времени вы-

падения каждой фракции твердой фазы в осадок. 

Целью работы была разработка автоматического измерителя  разности 

уровней жидкости в седиментометре Вигнера в моменты времени соответ-

ствующие выпадению в осадок определенных фракций твердой фазы. На 

рис. 1 представлен усовершенствованный седиментометр Вигнера [2]. Он 

включает широкую трубку А из суспензией 1 и узкую трубку В с диспер-

сионной средой 2, соединенных краном 3. Вдоль узкой капилярной трубки 

наклеены по две металлические ленты измерительного конденсатора СХ и 

образцового конденсатора Собр., включенных в мостовую измерительную 

схему. Два других плеча моста образованы вторичными полуобмотками 

импульсного трансформатора Т1. Первичная обмотка обеспечивает пита-

ние мостовой схемы высокочастотным током, частота которого формируе-

тся программно микроконтроллером (МК) DD1 из частоты тактового гене-

ратора и поступающей на транзисторы VT1, VT2 из порта RB1(вив. 22). 

Конденсатор С4 служит для уравновешивания моста в начале опыта. Из-

мерение емкости измерительного конденсатора СX, в котором при умень-

шении уровня столбика жидкости дисперсионной среды изменяется значе-

ние относительной диэлектрической проницаемости пространства между 

металлическими обкладками, производится в строго определенные момен-

ты времени [3], рассчитываемые МК по формуле: 

                                          
2
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                                                (1) 

где η — динамическая вязкость среды; Н — высота столба суспензии в 

широкой трубке; g — ускорение свободного падения; ρ и ρ0 — плотность 

твердой фазы и дисперсионной среды соответственно; r — размер частиц. 
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Значения Н, ρ, ρ0, η вносятся 

поочередно в оперативную па-

мять МК кнопками SB2 и SB3 в 

начале опыта. Термодатчиком Rt, 

расположенным в суспензии, 

определяется её температура при 

помощи 10–разрядного АЦП МК, 

что позволяет уточнить значение 

динамической вязкости диспер-

сионной среды суспензий [4]. На 

основании всех этих данных МК 

определяет моменты времени 

выпадения в осадок отдельных 

фракций твердой фазы на дно 

широкой трубки. После этого кран 3 открывается, оба колена стают соо-

бщающимся и уровень жидкости в узкой трубке становится выше на ве-

личину h вследствие разности плотностей суспензии 1 и дисперсионной 

среды 2. Одновременно кнопкой SB1 МК устанавливается в исходное сос-

тояние и начинается выполнение программы. По мере уменьшения высо-

ты столба h, вследствие выпадения в осадок определенных фракций твер-

дой фазы суспензии, МК определяет значения емкости СХ, соответствую-

щий разности уровней жидкостей h для построения кривой осаждения ча-

стичек суспензии, данные для которой заносятся в оперативную память 

МК. После выпадения последней фракции в осадок, МК прекращает из-

мерения, проводит математическую обработку всех данных и результаты 

выводит на жидкокристаллический дисплей HG1. 

Вывод. Разработано устройство для усовершенствования седименто-

метра Вигнера, которое обеспечивает автоматизацию процесса вычисления 

моментов времени осаждения отдельных фракций твердой фазы с однов-

ременной фиксацией разности уровней жидкости в обеих коленах седиме-

нтометра, что позволяет определить с помощью математической обработки 

массовые доли каждой фракции в осадке. 
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Дисперсность коллоидных растворов является важным технологичес-

ким параметром веществ и материалов во многих производствах, а также в 

фармакологии. Одним из методов определения фракционного состава кол-

лоидных систем является седиментационный анализ [1], при котором ис-

пользуются седиментометры разных типов и ультрацентрифуги для иссле-

дования золей [2]. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ процес-

сов седиментации высокодисперсных коллоидных растворов в поле грави-

тации, центробежном поле и в случае использования электрического поля 

для ускорения осаждения коллоидных частиц с использованием математи-

ческих закономерностей процессов седиментации высокодисперсных сис-

тем, которые приведены в научно-технической литературе. При равномер-

ном движении коллоидных частиц в поле гравитации, когда сила земного 

тяготения уравновешивается архимедовой силой и силой трения, скорость 

оседания сферических частиц постоянна [1, 2]  и равняется: 

                                          
2

02g

9η

(ρ ρ )r
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                                           (1) 

где g — ускорение свободного падения; ρ и ρ0 — плотность частиц диспер-

сной фазы и дисперсной среды; r — радиус частиц суспензии; η — дина-

мическая вязкость дисперсной среды. 

В центробежном поле закон осаждения частиц высокодисперсной фа-

зы имеет вид [3]: 
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где x0 и x — начальное и конечное расстояние от частицы до оси вращения;  

ω — циклическая частота вращения ротора центрифуги; ρ0 и ρ — плот-

ность дисперсной среды и дисперсной фазы; η — динамическая вязкость 

дисперсной среды; t — время осаждения. При использовании формулы (2) 

были использованы технические характеристики скоростной ультрацент-

рифуги Т. Сведберга, сконструированной в 1926 г. Она создавала поля в 
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100000 g при скорости вращения ротора 45000 
1
/мин. и имела радиус рото-

ра 52 мм [3]. 

При одновременном действии на коллоидную частицу гравитационно-

го и электрического полей, когда сила тяжести и кулоновская сила уравно-

вешивается силами Архимеда и трения [4], скорость осаждения при равно-

мерном ламинарном движении частицы равняется: 

2
0 02g 6ε

9η

(ρ ρ )r + εζE
V =


 ;                                         (3) 

где ε0 — абсолютная диэлектрическая проницаемость; ε — относительная 

диэлектрическая проницаемость дисперсной среды; ζ – дзета — потенциал; 

Е — напряженность вертикального электрического поля в дисперсной 

среде.  

При выборе напряженности (Е = 10В/м) электрического поля для 

ускорения седиментации исходили из того, что тепловой режим коллоид-

ной системы в результате прохождения некоторого электрического тока 

через нее должен находится в состоянии динамического равновесия с 

окружающей средой. 

Из результатов исследования видно, что седиментация высокодиспер-

сных систем в поле тяготения непригодна ни для технологических процес-

сов, ни для исследований фракционного состава золей и суспензий. Кроме 

того, исследование фракционного состава золей с помощью ультрацентри-

фуг аппаратно сложно, энергозатратно и имеет высокую стоимость. Опре-

деленной альтернативой данному методу определения дисперсного состава 

золей и суспензий может служить седиментация частиц в гравитационном 

и электрическом полях. Этот метод аппаратно несложен, имеет низкую 

стоимость проведения работ, не энергозатратный, хотя длительность исс-

ледования несколько больше, чем при использовании ультрацентрифуги. С 

другой стороны, не все исследовательские учреждения могут приобрести 

такое высокотехнологичное оборудование, каким является современная 

ультрацентрифуга. 
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Відомо, що одним з важливих та найбільш критичних вузлів вимірю-

вачів імпедансу є джерело струму. Від його характеристик залежить точ-

ність, стабільність і відтворюваність вимірів, частотний та динамічний діа-

пазон всієї системи [1].  

З огляду на перспективність багаточастотних вимірювань в ЕІТ, такі 

джерела струму повинні працювати в смузі частот від одиниць кілогерц  до 

одиниць мегагерц. Вибір саме такої ширини робочої смуги частот обумов-

лений рекомендаціями, наданими однією з провідних дослідницьких груп 

в області електроімпедансної томографії [2]. 

В цьому випадку  виникає необхідність забезпечення прецизійності 

джерела струму в усій вищезазначеній смузі частот, що викликає додаткові 

труднощі. Праці інших дослідників показують, що їм вдається досягти по-

хибки модуля струму в навантаженні менше 1 % на частотах до 

100кГц. [3 – 5], а в деяких випадках до 150кГц [1]. 

Вважається, що для якісної візуалізації в ЕІТ при «великій» неоднорі-

дності ( %20  від площі фантома) похибка вимірювань напруги повинна 

не перевищувати 1%. А при «малих» неоднорідностях ( %20  від загаль-

ної площі фантома) для найгірших випадків (поверхнева провідність неод-

норідності більша за неоднорідність фону) похибка вимірювань напруг не 

повинна перевищувати 10
−5

. [6]. Тому прецизійність джерела струму в ЕІТ 

визначається значенням похибки струму в 0.1% і менше в усій робочій 

смузі частот для визначеного діапазону значень опорів навантажень.  

Огляд схем джерел струму з ОП [1, 3 – 5, 7 – 8] показав, що жодних 

практичних рекомендацій по вибору ОП, що має задовольнити вимогам 

прецизійності у вказаній смузі частот для цих джерел в ЕІТ не представле-

но. Тому розробники як правило,  при виборі ОП орієнтуються в першу 

чергу на такий показник, як ширина робочої смуги частот. Аналіз ринку 

ОП найбільш відомих виробників електронних компонентів показує, що їх 

ціна при збільшенні робочої смуги частот суттєво зростає. А тому для ефе-

ктивного проектування схем таких джерел питання вибору операційного 

підсилювача, як і доцільність його використання загалом залишається від-

критим. 
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Тому в роботі запропоновано на прикладі двох класичних схем з ОП 

(операційний підсилювач з навантаженням — досліджуваним об’єктом — 

у колі зворотного зв’язку [7] та схема Хауленда [8]), охоплених негатив-

ним послідовним зворотним зв’язком (за струмом) для збільшення вихід-

ного опору джерела  встановити функціональні залежності від частоти  для 

модуля струму навантаження для кожної зі схем та провести аналіз отри-

маних виразів з огляду  на частотні властивості. І по результатам проведе-

ного аналізу надати практичні рекомендації при виборі ОП для таких схем.  
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ФЕТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ. ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМА ПЛОДУ 

Зінгер Я. Л., студентка 
Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Розвиток сучасних медичних технологій дозволяє проводити оцінку 

стану плоду практично протягом усієї вагітності. Так, наприклад, серце-

биття плоду з’являється вже на третьому тижні вагітності [1] з можливою 

подальшою реєстрацією електрокардіограми (ЕКГ). 

Фетальні монітори — це прилади які дозволяють реєструвати частоту 

серцевих скорочень (ЧСС) плоду з одночасною реєстрацією рухової актив-

ності. Реєстрація ЧСС плоду в сучасних фетальних моніторах може здійс-

нюватися, як за допомогою ультразвукової допплерівської діагностики, так 

і шляхом знімання ЕКГ плоду за допомогою фетального електроду у ви-

гляді спіралі, що накладається на плід. 

Також на сьогоднішній день добре відомий метод зняття ЕКГ сигналів 

за допомогою Холтерівського монітору (добове зняття ЕКГ) [2]. 

Є перспективним об’єднання методик фетального та Холтерівського 

моніторингу протягом доби з метою відслідковування стану матері та пло-

ду у не амбулаторних умовах. При чому, результати моніторингу доцільно 

записувати на картку пам’яті з наступним аналізом їх лікарем [2]. Потреба 

в таких вимірюваннях виникає не лише під час вагітності, але й під час са-

мих пологів. Вимірювання серцевих сигналів дитини ще до народження 

дає змогу виявити серцеві порушення та їх лікування. 

Основною проблемою в реєстрації ЕКГ плоду, є те що сигнали які ре-

єструються на поверхні тіла матері є сукупністю материнської ЕКГ 

(≈ 2000 мкВ) та ЕКГ плоду (≈ 20 мкВ) [3], а також дихальної складової, 

внутрішніх та зовнішніх завад. 

Одним з перших методів, що одержали практичне застосування, у ви-

рішенні проблеми виділення ЕКГ плоду є метод адаптивного придушення 

завад (Multy–Reference Adaptive Noice Cfncellation) [4]. Ідея методу полягає 

у подавленні складової ЕКГ матері шляхом подавання його на абдоміналь-

ний електрод (прикріплюється до черевної стінки вагітної). При цьому 

складова ЕКГ матері, яка забезпечує мінімум середньоквадратичної поми-

лки на виході адаптивного фільтра, обчислювалася по одному набору ре-

ферентних ЕКГ–відведень (як правило грудних), що містять переважно 

ЕКГ матері. 

Для дослідження принципів побудови апаратури для реєстрації ЕКГ 

плоду та тестування методів подавлення та фільтрації сигналів ЕКГ матері 

та завад, актуальним є проведення математичого моделювання сигналів, 

що реєструються з тіла вагітної матері. Очевидно, що параметрами сигна-
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лів, що моделюються, мають стати кількість каналів реєстрації, смуга час-

тот, частотна характеристика, рівень шумів, динамічний діапазон, частота 

дискретизації. Важливими завданнями є забезпечення наявності завад, що 

мають місце в побутових та клінічних умовах, наприклад, завади промис-

лової мережі електроживлення. 

  

Рис.1 Змодельований сигнал ЕКГ матері Рис.2 Змодельований сигнал ЕКГ плоду 

Для моделювання використано програмне забезпечення Matlab. Часто-

та дискретизації сигналу ЕКГ матері обрана рівною 400 Гц, ЧСС 89 ударів 

на хвилину та пікову напруга 3,5 мВ (Рис. 1). Так само моделюємо сигнал 

ЕКГ плоду. Серце плоду б’ється швидше ніж у матері, але має на порядок 

менший рівень напруги. Отже задаємо наступні параметри: частота дис-

кретизації 400 Гц (така ж сама, як і для сигналу ЕКГ матері), ЧСС плоду 

139 ударів на хвилину, пікова напруга 0,25 мВ (Рис. 2).  

Далі змішуємо ці два отримані 

сигнали і додаємо до них завади. 

Отриманий сигнал далі можна ви-

користовувати для адаптивного 

подавлення та фільтрації ЕКГ ма-

тері. Приклад, застосування адап-

тивного алгоритму для відновлення  

сигналу ЕКГ плоду приведено на 

рис. 3. 
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Рис.3 Відновлений сигнал ЕКГ плоду  

разом із залишковими завадами 
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ЛАЗЕРНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ  

БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ  

ОБЕРНЕНОЇ ОПТИКИ ФУР’Є 

Богомолов М. Ф. к.т.н., доц.; Шатило О. О. магістрант, 

Соловйова В. С. магістрант  
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» м. Київ, Україна 

Своєчасна діагностика та попередження розвитку захворювання є ос-

новними пріоритетними напрямками в сучасній медицині. Найбільш важ-

ливими є точна та швидка діагностика, локалізація та правильне лікування 

захворювання. Важливим показником захворювання організму є зміна 

складу крові (кількості клітин крові, РОЕ, тощо). 

Для вирішення обраної задачі в розробленому лабораторному стенді 

використовується принцип «оберненої оптики Фур’є», згідно з стандартом 

лазерної дифракції ISO 13320. 

Згідно зазначеного принципу, вимірювання необхідно здійснювати  

при переміщенні проби в лазерному пучку, що сходиться, а розсіяне ви-

промінювання передається безпосередньо на детектор. 

В загальному вигляді структурна схема лазерного лабораторного сте-

нду представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурна схема лазерного лабораторного стенду: 1 — блок живлення; 2 —

лазер; 3 — діафрагма; 4, 6, 7 — лінзи; 5 — зразок; 8 — екран 

Формування світлового пучка здійснюється за допомогою джерела ла-

зерного випромінювання — гелій-неонового лазера типу ЛГН-207А. Світ-

ловий пучок лазера проходить каскад формуючої оптики і освітлює дослі-

джуваний об’єкт.  

Для покращення вихідних результатів дифракційна картина обробля-

ється в модулі оптичної обробки спеціальними оптичними вузлами, конс-
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трукція яких залежить від характеристик досліджуваного об’єкту. Для оці-

нки вимірювальних можливостей лазерного лабораторного стенду прове-

дено дослідження ряду об’єктів. 

Об’єкти дослідження є зразки мазків крові. Для дослідження мазка ме-

тодом лазерної дифракції зразки готувалися так, щоб оптична товщина ша-

ру крові була малою для забезпечення одноразового розсіяння світла, що 

дозволяє не враховувати вплив перевідбиття від областей перекриття. 

Випромінювання, розсіяне на пробах крові, потрапляє на розташова-

ний уздовж осі лазерного променя об’єктив, який відображає його у вигля-

ді дифракційної картини на екрані у фокальній площині цього об’єктиву. 

Далі зображення знімається цифровою камерою, яка передає його до 

персонального комп’ютера для обробки за допомогою програмних засобів. 

Таким чином, запропонована схема лазерного лабораторного стенду 

відкриває нові можливості для характеризації мікроб’єктів, зокрема біоло-

гічних. У розробленому стенді використовується простий варіант оптичної 

схеми формування зображення досліджуваного зразка. 

Ця схема перетворена так, щоб стало можливим проводити обробку 

зображень, наприклад вирішувати задачу розпізнавання образів або оброб-

ляти отримане зображення різними програмними методами на ПК. 
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Секція 7. Мікроелектронна техніка.  

Функціональна та наноелектроніка 

НИТЧАСТІ КРИСТАЛИ КРЕМНІЮ-ГЕРМАНІЮ ЯК ЧУТЛИВІ 

ЕЛЕМЕНТИ СЕНСОРІВ ДЕФОРМАЦІЇ, ПРАЦЕЗДАТНІ В  

СКЛАДНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Дружинін А. О., д.т.н., професор; Островський І. П., д.т.н., доцент;  

Ховерко Ю. М., к.т.н., с.н.с.; Вуйцик А. М., м.н.с. 

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

Для створення сенсорів фізичних величин на сьогодні широко викори-

стовуються нитчасті кристали (НК) твердих розчинів Si1-xGex, що дозволя-

ють отримати інформацію про вимірювальний параметр, зокрема такі як 

температура, деформація, тиск тощо [1].  

На сьогодні для задоволення постійно зростаючих потреб сучасної те-

хніки необхідні високочутливі швидкодіючі сенсори, працездатні в склад-

них умовах експлуатації: в широкому температурному інтервалі, зокрема, 

за низьких температур, що може бути використано, наприклад, в кріоме-

дицині, кріоенергетиці тощо. 

Метою цієї роботи є дослідження електрофізичних характеристик ни-

тчастих кристалів твердих розчинів Si1-xGex як чутливих сенсорів деформа-

ції, працездатних в складних умовах, зокрема за гелієвих температур, та 

розроблення вимірювальної системи оброблення інформації з первинних 

перетворювачів сигналу (сенсорів). 

Нитчасті кристали Si1-хGeх р–типу провідності одержували методом 

газотранспортних реакцій в замкнутій бромідній системі. 

Для досліджень деформаційних властивостей в діапазолні температур 

4,2 ÷ 300 К вибрані дві партії НК Si1-хGeх з молярним вмістом германію 

х = 0,01 ÷ 0,03 та з різним рівнем легування: 1) ρ300 = 0,025 Ом·см, 

Nа = 10
18

 см
-3

; 2) ρ300 = (0,016 ÷ 0,018) Ом·см, Nа = 6·10
18

 см
-3

. 

До досліджуваних зразків електроімпульсним приварюванням ство-

рювалась група контактів з платинового мікродроту діаметром 30 мкм. 

Деформацію зразків створювали за методикою, яка передбачає закріплення 

досліджуваних кристалів на спеціально підібраних підкладках, коефіцієнт 

термічного розширення (КТР) матеріалу яких відмінний від КТР твердого 

розчину Si1-хGeх[2]. 

На основі експериментальних досліджень установлено, що деформація 

істотно впливає на  характеристики кристалів, зокрема, опір НК 

( = 0,016 Омсм), деформованого стиском до рівня  = −3,810
-3

 відн.од., 

змінюється приблизно на три порядки в інтервалі температур 10  50 K. 

Крім того, у цій області температур спостерігається залежність lnR = f(T), 

яка близька до лінійної. Апроксимувати цю залежність в діапазоні темпе-
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ратур 1050 K можна з допомогою прямої lnR = −0,1Т + 11,9. Тоді коефіці-

єнт нелінійності становитиме не більше 7 %. 

Показано, що для залежностей ln(R)=f(Т
-1/4

) вільного і деформованого 

НК Si–Ge (Nа = 6·10
18

 см
−3

) для діапазону температур 4,2÷30 К виконується 

закон Мотта і при кріогенних температурах коефіцієнт тензочутливості 

суттєво зростає в порівнянні з кімнатним температурами. При температурі 

5 К значення коефіцієнта тензочутливості  становить 51000, що у 800 разів 

перевищує його значення при 300 К. В діапазоні температур 5 ÷ 50 К тем-

пературний коефіцієнт тензочутливості становить −20 K
-1

. Такі кристали 

можна рекомендувати для створення чутливих елементів сенсорів механі-

чних величин для кріогенних температур (за фіксованих температур). При 

цьому слід враховувати температурну залежність коефіцієнту тензочутли-

вості при зміні температури середовища.  

На основі експериментальних досліджень створено вимірювальну сис-

тему для нитчастих кристалів Si1-xGex із одночасною корекцію їх темпера-

турних залежностей. Для цього було використано плату адаптера і розроб-

лено програмне забезпечення для її роботи. Основними компонентами цієї 

системи є мікроконтролер Atmega і перетворювач інтерфейсів Ethernet-SPI 

ENC28J60 фірми Microchip. Мікроконтролер зберігає у flash – памяті поп-

равочні коефіцієнти для сенсорів і здійснює первинну обробку сигналу се-

нсорів. Цей модуль також має додаткові аналогові входи меншої розрядно-

сті (10 біт) для контролю стану системи: напруги живлення і т.д. Для пере-

творення малих сигналів використано підсилювач із програмованим кое-

фіцієнтом підсилення аналогового-цифрового перетворювача з високою 

роздільною здатністю. Запропоновано шляхи об’єднання сенсорів у бага-

тофункціональну систему у вигляді модульної конструкції з під’єднанням 

в локальну мережу та відзначено перспективність використання цифрових 

методів обробки для вихідних сигналів сенсорів. 
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ІМПЕДАНСНА СПЕКТРОСКОПІЯ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ 

SІ В ОБЛАСТІ ПЕРЕХОДУ МЕТАЛ-ДІЕЛЕКТРИК 

Дружинін А. О., д.т.н., професор; Островський І. П., д.т.н., доцент; 

Ховерко Ю. М., к.т.н., с.н.с.; Корецький Р. М. 

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

На сьогодні низькорозмірні напівпровідникові структури, зокрема ни-

ткоподібні кристали (НК) Si викликають значний інтерес через потенційне 

застосування в наноелектронних та сенсорних пристроях. Завдяки унікаль-

ним і привабливим властивостям (високі показники  механічної міцності , 

пєзоопору тощо) НК Si все частіше розглядаються як функціональні ком-

позиційні елементи для побудови принципово нових класів пристроїв та 

схем нано- та мікроелектроніки. Тому постає важливе завдання – моделю-

вання, синтез та дослідження нових функціональних матеріалів на основі 

НК кремнію. Проте, у зв’язку з можливим впливом особливостей мікро-

структури на перенесення носіїв заряду ці матеріали вимагають більш де-

тального розгляду та досліджень з використанням як постійного, так і 

змінного струму. Тому вивчення частотної зміни електрофізичних власти-

востей НК з урахуванням їх реальної мікроструктури є важливим і актуа-

льним завданням.  

У цій роботі методом імпедансної спектроскопії досліджено НК крем-

нію з концентрацією легуючої домішки поблизу переходу метал-

діелектрик (ПМД) в інтервалі низьких температур 4,2–70 К та частот 0,01–

250 кГц за допомогою приладу Lock-In Amplifier. Для дослідження було 

відібрано чотири групи зразків з концентрацією домішки бору, що відпові-

дає питомому опору зразків від металевого (300К=0,0094 Ом·см) до діелек-

тричного (300К=0,0168 Ом·см) бо-

ку ПМД. Для кожного типу зраз-

ків отримано діаграми Найквіста 

та діаграми Бодде. Типова діагра-

ма Найквіста для зразків із пито-

мим опором (300К=0,0168 Ом·см) 

наведена на рис.1.  

Для зразків з концентрацією 

домішок, що відповідає  метале-

вому боку ПМД діаграма Найквіс-

та має індуктивний характер опо-

ру  в усьому вимірюваному інтер-

валі температур 4,2–70 К. Варто 

зауважити, що на діаграмі Найквіста для таких зразків максимальний інду-

ктивний характер опору спостерігається за 4,2 К і з підвищенням темпера-
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тури ця залежність зменшується. В то й же час для зразків з концентрацією 

домішок, яка відповідає діелектричному боку ПМД, на діаграмі Найквіста 

за температури 4,2 К проявляється ємнісний характер опору [1] (рис.1 

вставка), причому зі зменшенням концентрації домішки має місце підви-

щення  ємнісної складової опору. 

На основі аналізу діаграм Бодде встановлено, що в зразках з метале-

вим характером провідності з підвищенням частоти збільшується опір у 

всьому температурному діапазоні, а максимум діелектричних втрат відпо-

відно до графічних залежностей tgδ(ω) припадає на частоти 100 кГц. В 

той же час для діелектричних зразків в низькотемпературній ділянці із під-

вищенням частоти відбувається зменшення опору, а тангенс кута діелект-

ричних втрат tgδ(ω) в частотному діапазоні 10
3
–10

6
 Гц стає від’ємним. При 

цьому в діапазоні частот близьких до 100 кГц за 4,2 К спостерігається ре-

зонансний характер зміни тангенса кута діелектричних втрат.  

При віддаленні зразків від ПМД в діелектричний бік розширюється 

температурний інтервал, в якому проявляється резонанс за низьких темпе-

ратур. З підвищенням температури (Т > 20–30 К) в діелектричних зразках 

характер діаграм Бодде змінюється — частотні залежності опору стають 

подібними на відповідні частотні залежності зразків з металевим характе-

ром провідності; тангенс кута діелектричних втрат стає додатним. Відмін-

ністю таких зразків від металевих зразків є чітко виражений резонансний 

характер зміни тангенса кута діелектричних втрат з температурою, причо-

му частота максимальних діелектричних втрат зростає з підвищенням тем-

ператури. 

Отже, на основі проведених вимірювань встановлено, що характер уя-

вної складової імпедансу НК кремнію суттєво залежить від ступеня на-

ближення зразків до ПМД. Зокрема, в інтервалі низьких температур 4,2–20 

К у зразках з діелектричного боку ПМД виявлено ємнісний, а у зразках з 

металевого боку ПМД — індуктивний характер реактивної складової опо-

ру на діаграмі Найквіста. Ємнісний характер імпедансу в НК Si у діелект-

ричних зразках за низьких температур пояснюється особливостями стриб-

кової провідності носіїв заряду по домішковій зоні, що супроводжується 

процесами перезарядки домішкових центрів під час руху носіїв заряду під 

дією змінного струму високої частоти. Виявлений максимум на частотних 

залежностях тангенса кута діелектричних втрат у зразках з діелектричного 

боку ПМД зумовлений взаємодією з фононами, яка найсильніше проявля-

ється в області механічного резонансу, що має місце на частотах  70–100 

кГц в інтервалі низьких температур для НК Si. 
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ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА КОЕФІЦІЄНТ  

ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ ОДНОШАРОВИХ ПЛІВОК НІКЕЛЮ 

Бібик В. В., к.ф.-м.н., доцент; Грищук О. С., аспірант; 

Зимовець В. І. студентка. 

Сумський державний університет, м.Суми, Україна 

Зростання інтересу до наноелектроніки активізує пошук нових матері-

алів для чутливих елементів різних типів датчиків та інтелектуальних сис-

тем на їх основі [1, 2]. Елементи і електронні вузли сучасної контрольно-

вимірювальної апаратури й сенсорної техніки в більшості випадків фінкці-

онують в умовах впливу зовнішніх магнітних полів. Знання та прогнозу-

вання фізичних закономірностей поведінки коефіцієнта тензочутливості 

(КТ) і вплив на його величину зовнішнього магнітного поля дозволить 

створити нові технологічні прийоми управління електрофізичними харак-

теристиками плівкових матеріалів та розглянути можливість створення на 

їх основі чутливих елементів датчиків тиску, деформації тощо. 

Отримання тонкоплівкових матеріалів проводилося методом терміч-

ного випаровування з використанням стандартної вакуумної установки 

ВУП-5М при кімнатній температурі та тиску залишкових газів 10
−4

 Па. 

Дуже багато уваги при проведенні експериментів приділялося підкладкам, 

оскільки дуже важливо підібрати підкладки з низькоомними контактами, 

щоб мінімально знизити вплив на характеристики досліджуваного об’єкта. 

Саме з цією метою в якості матеріалу для підкладок було вибрано тефлон, 

з попередньо напиленими мідними контактними майданчиками. Товщина 

плівок в процесі напилення вимірювалась методом кварцевого резонатора 

та перевірялась методом оптичної інтерферометрії, використовуючи інте-

рферометр Лінника (прилад МІІ-4), що забезпечило похибку вимірювання 

не більше 5%. Для вимірювання коефіцієнта тензочутливості плівок вико-

ристовувався спеціально розроблений пристрій (деформаційна машина), 

що дозволяє деформувати плівку і одночасно вимірювати її електричний 

опір безпосередньо у вакуумній камері установки.  

Експериментально досліджувалися тензорезистивні властивості од-

ношарових плівок нікелю товщиною 10−50 нм при повздовжній деформа-

ції Δ до 1% при відсутності магнітного поля та в перпендикулярному ма-

гнітному полі індукцією 200 мТл. Приклад отриманих деформаційних за-

лежностей зображено на рис.1. Спостерігається різка відміна I-го дефор-

маційного циклу від наступних, що пояснюється протіканням релаксацій-

них процесів в плівці (частковий поворот зерен, мікропластична деформа-

ція, перерозподіл і рух дефектів кристалічної будови та інорідних атомів 

тощо). Дана тенденція зберігається у всьому діапазоні товщин і у випадку 

прикладення зовнішнього магнітного поля (рис.1, б) [3].  
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а б 

Рис.1. Залежність відносної зміни опору R/RП, і R  від деформації  для плівкової сис-

теми Ni(10)/П при  = 1% для B = 0 (а) та 
В  = 200 мТл (б). 

Аналіз експериментальних даних показав розмірну залежність КТ від 

товщини (рис. 2). При внесенні зразків товщиною 10–50 нм у зовнішнє пе-

рпендикулярне магнітне поле спостерігається збільшення КТ незалежно 

від товщини. В області малих тов-

щин (10–20 нм) збільшення КТ ста-

новить від 23 до 27%. Наприклад 

для зразка нікелю товщиною 10 нм, 

КТ становлять γlB=0 = 6,2 та 



Bl = 

7,8. Якщо розглянути зразки тов-

щиною від 40 до 55 нм, то збіль-

шення КТ в магнітному полі стано-

вить 18–22%. На рис. 2 для зразків з 

d = 50 нм γl B=0 = 2,4 та 



Bl = 2,9. 

Отже дослідження тензорезис-

тивних властивостей плівок нікелю 

під дією магнітного поля показали 

збільшення КТ. 
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Рис. 2. Розмірна залежність коефіцієнта 

тензочутливості для одношарових плівок 

Ni: ▲ — при відсутності зовнішнього ма-

гнітного поля, ● — в перпендикулярному 

магнітному полі індукцією 200 мТл. 
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МІНІАТЮРНІ ПРИСТРОЇ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 

КРИСТАЛІВ 

Біденко П. С.; Назарько А. І.; Нелін Є. А., д.т.н., проф.; Попсуй В. І.
 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Кристалоподібні структури, що володіють особливими спектральними 

характеристиками, широко досліджують для пристроїв обробки сигналів. 

Один з нових напрямків в конструюванні мікросмужкових пристроїв, що 

найбільш інтенсивно розвивається — використання мікросмужкових елек-

тромагнітних кристалів (ЕК) [1]. ЕК і окремі ЕК-неоднорідності володіють 

високою частотною вибірністю, що дозволяє на їх основі реалізувати ефек-

тивні мініатюрні частотно-вибірні пристрої. 

Мініатюризація мікросмужкових пристроїв при використанні ЕК або 

окремих ЕК-неоднорідностей базується на суттєвому розширенні діапазо-

ну хвильових імпедансів в порівнянні з традиційними рішеннями. Пода-

льше зменшення розмірів можливо при більш складній імпедансній харак-

теристиці структури у порівнянні з природним кристалом. Так, у разі дво-

фазної імпедансної характеристики ЕК менше приблизно вдвічі [4]. В ро-

боті розглянута можливість зменшення розмірів ЕК — за рахунок форму-

вання спеціальної хвильової траєкторії. 

Запропонований ЕК з хвильо-

вої траєкторією у вигляді взаємо-

пов'язаних П-подібних петель, що 

охоплюють неоднорідності 

(рис. 1). Така петля ефективніше 

петлі меандру, оскільки на її 

окремих ділянках хвиля рухається 

в напрямку, протилежному основ-

ному. ЕК-неоднорідності виконані 

високоімпедансними (h-тип) у ви-

гляді наскрізних отворів з дротя-

ним навісним провідником [2]; мі-

кросмужкові провідники — 50-Омні. При рівності відстані між неоднорід-

ностями діаметру неоднорідності запропонована структура приблизно в 2,4 

і в 1,5 рази коротше у порівнянні з прямолінійною структурою і структу-

рою з хвильовими траєкторіями у формі меандру. 

Змодельовані значення f0 і Tmin (f0 — частота мінімуму коефіцієнта 

проходження Tmin), а також відносні ширини смуги подавлення ΔF для за-

пропонованої і  прямолінійної структури відповідно дорівнюють 1,88 ГГц і  

1,87 ГГц, −9,0 дБ і −9,6 дБ, 67% і 69%. При практично однакових характе-

ристиках розміри запропонованої структури в 2,3 рази менше. 

 

Рис. 1. Мініатюрний електромагнітний  

кристал з h-неоднорідністю 
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Ефективність ЕК, що характеризується значеннями Tmin і ΔF, зростає із 

збільшенням відношення хвильових імпедансів різнорідних областей ЕК. 

Запропонований ЕК, утворений чергуванням низькоімпедансних (l-тип) 

неоднорідностей у вигляді ненаскрізних металізованих отворів з боку сиг-

нальної поверхні і h-неоднорідностей у вигляді відрізків вузького сигналь-

ного провідника. Значення f0, Tmin і ΔF дорівнюють 2,16 ГГц, −48,7 дБ і 

115%. 

Запропоновані конструктивні особливості формування хвильової тра-

єкторії дозволили створити вузькосмуговий ЕК-фільтр, реалізований за 

схемою резонатора Фабрі-Перо (рис.2). 

Експериментальні та розрахункові 

значення резонансної частоти, ширини 

смуги пропускання за рівнем  

−3 дБ і внесених втрат відповідно до-

рівнюють 3,74 ГГц і 3,83 ГГц, 180 МГц 

і 100 МГц, −3 дБ та −1,7 дБ. У порів-

нянні зі змодельованою конструкцією 

з прямолінійною резонаторною облас-

тю розміри зменшились в 1,5 рази. 

В роботі представлені особливості 3D-моделювання ЕК-структур в се-

редовищі СST Microwave Studio: обґрунтований вибір сітки розбиття, пред-

ставлені особливості параметрів вхідного та вихідного портів, констрку-

торсько-технологічні особливості, які треба враховувати при моделюванні. 

Ускладнення хвильової траєкторії за рахунок введення ділянок з про-

тинаправленим рухом хвилі призводить до значного зменшення розмірів 

ЕК-структур. Використання всього двох ЕК-неоднорідностей і ускладненої 

хвильової траєкторії достатньо для створення мініатюрних вузькосмугових 

фільтрів. 

Література 
1. J. S. Hong and M. J. Lancaster, Microstrip Filters for RF / Microwave Applications. 

NY: Wiley, 2001. 

2. A. I. Nazarko, Yu. F. Timofeeva, E. A. Nelin, "High Selective Photon Crystal 

Structures", in Proc. 10th Int. Conf. "The experience of designing and application of CAD 

systems in microelectronics", Lviv Polytechnic National Univ., Polyana-Svalyava, Ukraine, 

Feb. 2009, pp. 116 — 117. 

3. A. I. Nazarko, "Electromagnetic Crystals Based on Low-Impedance 

Inhomogeneities", in Proc. 11th Int. Conf. "The experience of designing and application of 

CAD systems in microelectronics", Lviv Polytechnic National Univ., Polyana-Svalyava, 

Ukraine, Feb. 2011, pp. 1 — 4. 

4. A. I. Nazarko, E. A. Nelin, V. I. Popsui, Yu. F. Timofeeva, "Two-phase 

electromagnetic crystal", Technical Physics Letters, vol. 37, pp. 185 — 187, Jan. 2011. 
 

  

 
Рис. 2. Вузькосмуговий ЕК з  

l-неоднорідностями 
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ЕЛЕКТРО – І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ  

ТОНКОПЛІВКОВИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ NI I FE 

Гричановська Т. М., к.ф.-м.н., ст. викладач, Шешеня Л. А., аспірант, 

Гриценко С. В., студент 

Cумський державний університет, м. Суми, Україна 
 

Розвиток сучасної наноелектроніки потребує унікальних тонкоплівко-

вих матаріалів і тісно пов’язаний з новими технологіями магнітних за-

пам`ятовуючих пристроїв, інтелектуальних сенсорів і датчиків. 

Відомо, що фазовий склад тонких плівок і плівкових систем та їх еле-

ктрофізичні властивості визначаються умовами отримання та подальшою 

обробкою. 

Тонкі плівки Ni та Fe  та плівкові системи на їх основі отримувались 

методом термічного випарування у вакуумі 10
−3

 – 10
−4

 Па. Підкладками, в 

разі магніторезистивних досліджень слугували пластини ситалу. Осаджен-

ня матеріалів здійснювалося з випарників на підігріту (400 – 420 К) підк-

ладку, товщини шарів визначались методом кварцового резонатора і пере-

вірялись інтерферометричним методом.Зразки відпалювались в температу-

рному інтервалі від 600 до 650 К. Електромікроскопічні та електронногра-

фічні дослідження проводились за допомогою ПЕМ – 125 к. Магніторезис-

тивні характеристики визначалися при кімнатній температурі у змінному 

зовнішньому магнітному полі індукцією від 0 до 600 мТл.  

Отримані зразки Ni товщиною 20 нм у невідпаленому стані мали фа-

зовий склад ГЦК-Ni з параметром решітки аNi = 0,352 нм, що близько до 

параметра решітки масивного зразка Ni (а0 = 0,354 [1]). При  подальшому 

відпалюванні зразків при температурі 600Тв650 К, спостерігається збі-

льшення параметру, до значення а = 0,354 нм. Розшифровка електронограм 

плівок ферума товщиною 20 нм показала, що всі вони мали фазовий склад 

ОЦК- Fe з параметром а = 0,284±0,002 нм. 

На підставі експериментальних результатів про величину опору плівок 

та його залежність від температури у сукупності з даними про геометричні 

розміри зразків (довжина, ширина та товщина) були розраховані значення 

питомого опору та ТКО. Питомий опір тонкоплівкових зразків Ni і Fe зро-

стає з підвищенням температури, тоді як температурний коефіцієнт опору 

(ТКО) зменшується, що характерно для металів. На рисунку1 наведено  

температурні залежності для зразків товщиною 20 нм. 

Для дослідження магніторезистивного ефекту всі зразки 

Ni(50нм)/V(dV)/Ni(10нм)/П було отримано за однакових технологічних 

умов. Електронографічні та електронно-мікроскопічні дослідження підтве-

рдили, що  плівкові системи мали фазовий склад ОЦК-V+ГЦК-Ni, полі- 

кристалічну структуру. Експериментальні дослідження показали, що невід- 
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Рис. 1. Температурні залежності ТКО і питомого опору плівок Ni  і Fe товщиною 20 нм 

(а, б) відповідно 
 

палені зразки з товщиною шару ванадію dV<3 нм мали анізотропний магні-

тоопір, а магніторезистивні петлі гістерезису для таких систем подібні до 

відповідних петель для одношарових плівок феромагнітних металів (Ni, 

Fe). Величина поздовжнього і поперечного магнітоопору (МО) при цьому 

не перевищує 0,01–0,05%.  Відпалювання даних зразків при температурі 

Тв= 600 – 650 К супроводжується незначним збільшенням величини МО. 

Важливою особливістю магнітних наноструктур є осциляція обмінно-

го зв'язку між феромагнітними шарами в залежності від товщини немагні-

тного прошарку. По аналогії з НС (коерцитивною силою) та HS (полем на-

сичення), використовується індукція магнітного поля необхідна для повно-

го розмагнічування зразка (BC) та індукція насичення (BS). На рис. 2 мак-

симуми індукції розмагнічування BC спостерігались при dV ≈ 3 нм та dV ≈ 11 

нм , яким відповідали максимуми індукції насичення BS, тобто можна 
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Рис. 2. Залежність індукції розмагнічування (а) і індукції насичення (б) від товщини 

прошарку V плівкової системи Ni(50нм)/V(dV)/Ni(10нм)/П невідпаленої (●) і відпале-

ної(Δ) при 650 К. 

говорити про антиферомагнітний зв'язок  феромагнітних шарів Ni  в даних 

плівкових системах [2]. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОРУВАТОЇ СТРУКТУРИ ОПТИМІЗОВАНОЇ  

ВОЛОГО-ЧУТЛИВОЇ КЕРАМІКИ MgO-AL2O3 

Клим Г. І., к.ф.-м.н. 

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

Серед значної кількості нанопоруватих керамічних матеріалів, які ши-

роко використовують для виготовлення сенсорів вологості, алюмомагнієву 

кераміку вважають однією з найперспективніших [1]. Перевагою цього ма-

теріалу є здатність кристалографічної структури цієї шпінелі створювати 

реальну змогу ізотропного росту зерен і формуванню меж зерен у кераміці, 

а, отже, рівномірнішому поверхневому розподілу вологосорбційних пор. 

Алюмомагнієва кераміка адсорбційно стійкіша порівняно з іншими видами 

поруватої кераміки. Сьогодні достеменно відомо, що вологочутливість 

шпінельної кераміки, яку одержали за різних умов, визначається мікро-

структурою її зерен, меж зерен, пор, особливо, нанопор. 

Саме поруватість є тим найважливішим фактором, який визначає екс-

плуатаційні властивості сенсорів вологості та сорбентів. Широкий діапазон 

вимірювання вологості безпечується в кераміці шпінельного типу шляхом 

формування рівномірної поверхневої поруватої структури, що сприяє ефе-

ктивній кооперативній адсорбції молекул води. Тому мета даної роботи 

полягає в дослідженні впливу топології поруватої структури на експлуата-

ційні характеристики  алюмомагнієвої шпінелі MgO–Al2O3. 

Експериментальні зразки одержували методом стандартної керамічної 

технології [2] з вихідних порошків Al2O3 (величина питомої поверхні 

67 м
2
/г) та  4MgCO3Mg(OH)25H2O (величина питомої поверхні 12,8 м

2
/г) 

спікаючи при максимальній температурі Тс 1200, 1300 та 1400 
о
С впродовж 

2 год. Порувату структуру кераміки вивчали методом ртутної порометрії. 

В якості основної експлуатаційної характеристики одержаних елементів 

використовували залежності їх електричного опору від відносної вологос-

ті. Вимірювання проводили при температурі 20 
о
С в напрямку досягнення 

максимальної вологості (біля 100 %) та у зворотньому напрямку в вихід-

них зразках, одержаних безпосередньо після спікання, та після їх витримки 

впродовж 240 год. при 40 
о
С та відносній вологості 95 %. 

Наші попередні дослідження для волого-чутливої шпінельної кераміки 

MgAl2O4 показали, що для цього матеріалу властивий тромодальний розпо-

діл пор за розмірами з макропорами, які адсорбують вологу з навколиш-

нього середовища, транспортні мезо– та мікро– пори та так звані «робочі» 

нанопори, де відбуваються процеси капілярної конденсації вологи [3]. 

Встановлено, що для досліджуваних зразків технологічно модифікованої 

кераміки MgO–Al2O3, характерний бімодальний розподіл пор за розмірами, 

і лише в кераміці, одержаній за нижчої температури 1200 
о
С, прослідкову-

ється другий пік. В роботі [3] було показано, що найкращими електрични-
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ми властивостями, та лінійністю залежності опору від вологості володіють 

зразки кераміки MgAl2O4, отримані при 1300 
о
С протягом 5 год. що 

пов’язане з близьким до оптимального тримодального розподілу пор за ро-

зміром та їх кількості в кожній з областей.  

У кераміці MgO–Al2O3 є достатня кількість відкритих макропор, які 

забезпечують ефективне протікання адсорбюційно-десорбційних процесів, 

та нанопори, які відповідають за процеси капілярної конденсації. Очевид-

но, що модифікація кераміки MgO–Al2O3 шляхом використання сольових 

вихідних компонентів призводить до покращення чутливості кераміки, 

збільшується ділянка лінійності залежності електричного опору від відно-

сної вологості з мінімальним гістерезисом характеристики в адсорбційно-

десорбційних циклах (на відміну від кераміки MgAl2O4). 

Проте після деградаційних випробувань впродовж 240 год. при 40 
о
С 

та відносній вологості 95 % зразки кераміки поступово втрачають волого-

чутливість на ділянці низьких відносних вологостей (до 40 %). Це зумов-

лено відсутністю достатньої кількості транспортних пор та незворотнім 

насиченням дрібних нанопор вологою (особливо чітко прослідковується в 

кераміці, одержаній при 1400 
о
С). Встановлено, що найкращими електрич-

ними властивостями, та лінійністю залежності опору від вологості на діля-

нці 30-98 % володіють зразки кераміки, отримані при 1200 – 1300 
о
С впро-

довж 2 год. що пов’язане з достатньою кількістю макро- та нанопор.  

Однак всі зразки кераміки, одержані при 1200, 1300 та 1400 
о
С, є ста-

більними в часі. Залежності електричного опору від відносної вологості 

після витримки за нормальних умов повторюють попередні результати, 

одержані після деградаційних випробувань.  

Таким чином, одержана високонадійна оптимізована нанопорувата 

шпінельна кераміки MgO–Al2O3 може успішно використовуватися для су-

часних сенсорів вологості та сорбентів та їх подальшого приладного засто-

сування. 
 

Автор вдячна Національному університету «Львівська політехніка» за 

підтримку в рамках гранту для молодих вчених. 
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МІКРОСХЕМИ НИЗЬКОЧАСТОТНОГО ОПЕРАЦІЙНОГО  

ПІДСИЛЮВАЧА 

Кузенков Д. С., студент 

 Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В наш час операційні підсилювачі мають дуже широке застосування за 

рахунок своєї універсальності та характеристикам, близьким до ідеальних. 

Завдяки сучасним програним пакетам є можливість виконати моделю-

вання такої складної схеми та дослідити її роботу. Це дозволяє виявити не-

доліки раніше створених схем та створити схему з кращими показниками. 

Моделювання у таких програмних пакетах суттєво зменшує затрати при 

розробленні електричних схем і спрощує електричні розрахунки. 

Схема, що проектується (рис. 1), за своєю структурою схожа на підси-

лювач КД140УД2. Цей підсилювач живиться від джерела постійної напру-

ги 12,6 В та має підсилення приблизно 20000. Виконавши моделювання 

було виявлено, що в деяких вузлах схеми є суттєві спотворення і реальний 

коефіцієнт підсилення менше потрібного значення [1].  

Операційний підсилювач КД140УД2 створювався за радянських часів, 

коли технології виготовлення мікросхем були на низькому рівні, відносно 

сучасних технологій. Але тепер технологічний рівень дозволяє створити 

підсилювач з кращими показниками. 

 
Рис. 1. Схема операційного підсилювача 
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Моделювання виконується в програмному пакеті MicroCAP, який при-

значений саме для таких досліджень, має велику базу елементів та широ-

кий спектр варіантів досліджень [2]. 

Відмінності схеми від аналогів 

Як вже було зазначено, найближчим аналогом являється підсилювач 

КД140УД2. Структура перших двох каскадів дуже схожа, але характерис-

тики схеми КД140УД2 гірші. Коефіцієнт підсилення першого каскаду 

складає приблизно 200, окрім цього синусоїдальний сигнал має трохи спо-

творену форму, тобто з’являються гармоніки. Це пов’язано з ємностями p-

n переходів транзисторів каскаду. У запропонованій схемі використову-

ються інші транзистори, які мають ємності переходів на порядок менші 

ніж у схемі аналогу. Як результат, форма сигналу на виході каскаду прак-

тично повністю зберігає форму, а при вірному виборі опорів в каскаді за-

безпечуються лінійні режими роботи транзисторів та підсилення, більше 

ніж у каскаді КД140УД2. Коефіцієнт підсилення становить 250. 

Стосовно другого каскаду ситуація схожа. Однак, оскільки у першому 

каскаді КД140УД2 на виході присутні гармоніки, то другий каскад безпо-

середньо підсилює їх також, і як результат — на виході другого каскаду 

маємо ще більш спотворений сигнал. Можливо для пристроїв, де цей під-

силювач використовувався, це було допустимо і задовольняло технічним 

умовам, але якщо наша схема має кращі характеристики, то відповідно і 

сфера застосування такого підсилювача буде більш різноманітною. 

Другий каскад КД140УД2 має підсилення біля 100, і оскільки він по-

будований на тих самих транзисторах, що і перший — він також породжує 

гармоніки, які в свою чергу накладаються на гармоніки першого каскаду. В 

нашому випадку другий каскад використовує такі ж моделі транзисторів як 

і перший, і відповідно має менший коефіцієнт гармонік ніж другий каскад 

аналогу. Коефіцієнт підсилення складає приблизно 120. 

Підведемо підсумок. Загальний коефіцієнт підсилення КД140УД2 

приблизно 20000, а у запропонованого підсилювача — приблизно 30000. 

Це значно краще, не кажучи про менший коефіцієнт гармонік. Схема та-

кож має додаткові входи корекції, що дозволяють робити підсилювач ке-

рованим елементом. 

Література 
1. Прищепа М. М. Мікроелектроніка частина 2 — Елементи мікросхемо техніки / 

Під ред. М. М. Прищепи — К. : Вища школа, 2006. — 504 с. 

2. Резевиг В. Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap / 
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Графен являет собой одиночный слой атомов углерода, соединенных 

между собой структурой химических связей, напоминающих по своей гео-

метрии структуру пчелиных сот. 

Графен обладает высокой прочностью, он прозрачен в силу своей чре-

звычайно малой толщины. Кроме того, графен является прекрасным про-

водником электрического тока, что делает его очень привлекательными 

для использования в качестве прозрачных электродов солнечных батарей 

или сенсорных дисплеев. 

Будучи открытым всего несколько лет назад (в 2004 г.) учены-

ми Константином Новоселовым и Андреем Геймом, работающими ныне в 

Манчестерском университете, графен быстро завоевал право называться 

материалом - преемником кремния, так как вскоре после начала его интен-

сивного изучения стало понятно, что по многим параметрам он превосхо-

дит наиболее широко используемый полупроводник. 

Благодаря своим свойствам, графен считается следующим поколением 

материалов, которые найдут свое применение в наноэлекронике. Он поз-

волит существенно повысить скорость работы вычислительных машин, 

снизить их энергопотребление и нагревание в ходе работы, сделать их лег-

кими. Графен также может быть использован в качестве замены тяжелых 

медных проводов в авиационной и космической индустрии, а также в ши-

роком наборе гибких электронных устройств, прототипы которых разраба-

тываются в наши дни. 

Главный из существующих в настоящее время способов получения 

графена основан на механическом отщеплении или отшелушивании слоев 

графита. Он позволяет получать наиболее качественные образцы с высо-

кой подвижностью носителей. Этот метод не предполагает использования 

масштабного производства, поскольку это ручная процедура. 

Другой известный способ — метод термического разложения подлож-

ки карбида кремния гораздо ближе к промышленному производству. 

Поскольку графен впервые был получен только в 2004 г., он еще недо-

статочно хорошо изучен и привлекает к себе повышенный интерес. Дан-

ный материал не является просто кусочком других аллотропных модифи-

каций углерода: графита, алмаза — из-за особенностей энергетического 

спектра носителей он проявляет специфические, в отличие от других дву-

мерных систем, электрофизические свойства. 

http://rian.ru/science/20090416/168274978.html
http://rian.ru/science/20100621/248672053.html
http://www.portalnano.ru/read/tezaurus/definitions/graphene
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Согласно расчетам, микроэлектронные чипы на основе графена долж-

ны быть легче, производительнее, стабильнее в работе, должны потреблять 

меньше электроэнергии и меньше ее количество рассеивать в виде тепла. 

Наибольшая сложность в создании готовых электронных устройств на ос-

нове графена до сих пор заключалась в технической сложности получения 

углеродного листа больших размеров и отсутствия технологий манипуля-

ций с ним. 

В июне 2010 г. в Nature Nanotechnology была опубликована статья 

группы исследователей из Кореи и Японии, которые впервые сумели испо-

льзовать углеродный наноматериал графен для создания сенсорного экрана 

с большой диагональю, что может приблизить появление гибких дисплеев 

и солнечных батарей и позволит существенно снизить их стоимость. 

Ученые впервые сумели показать, что манипуляции с графеном воз-

можны по принципам стандартной роликовой технологии, используемой, 

например, при печати газет и журналов. В своей работе они сумели полу-

чить большой лист графена, используя метод реакционного химического 

осаждения углеводородного сырья на гладкую пластину из меди. После 

этого с помощью роликов ученые покрыли графен слоем специального 

клейкого полимера, а медную подложку растворили травлением. 

На следующем этапе ученые с помощью все той же роликовой техно-

логии при нагревании перенесли графен с клейкой поверхности полимера 

на обычный пластик, используемый, например, для производства бутылок 

прохладительных напитков. Авторы публикации [1] показали, что таким 

образом можно нанести несколько слоев графена друг на друга. 

Полученный таким образом прямоугольный графеновый лист с диаго-

налью 76 см ученые сумели превратить в прозрачный электрод для сенсо-

рного дисплея. Такой дисплей, в отличие от современных аналогов, где в 

качестве прозрачного проводника используется оксид индия-олова, отли-

чаются долговечностью, гибкостью, повышенной прозрачностью и, что 

наиболее важно, низкой стоимостью и экологичностью производства. 
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Арсенид галлия (GaAs) является важным полупроводником, третьим  

по масштабам использования в промышленности после кремния и герма-

ния. Широкое применение GaAs находит в фотовольтаике, как в виде сол-

нечных батарей для космического применения, фотогальванических ячеек 

наземного применения, в гетороструктурных и каскадных элементах сол-

нечных батарей. GaАs очень чувствительным к условиям выращивания, 

которые и определяют уровень внутренних механических напряжений и 

плотность дислокаций в нем [1].  

Решение задачи повышения качества монокристаллического арсенида 

галлия в слитках мы видим в разработке новых устройств и систем  выра-

щивания слитков, и усовершенствовании существующих технологий, осо-

бенно для слитков диаметром 4
//
. 

Можно выделить следующие направления усовершенствования тех-

нологии: 

разработка нового теплового узла обеспечивающего низкие темпера-

турные градиенты; совершенствования системы управления процессом 

выращивания; разработка системы измерения диаметра слитка в процессе 

выращивания; разработка системы измерения внутренних напряжения в  

пластинах GaАs. 

Особо важную роль в получении структурно-совершенных слитков 

арсенида галлия играет система управления. Самым важным информаци-

онным параметром для системы управления является диаметр слитка, ко-

торый необходимо измерять в процессе роста. Нами было разработано 

устройство измерения  диаметра слитка по весовому методу. В результате 

была достигнута абсолютная точность измерения диаметра слитка в про-

цессе выращивания ±1,0 мм. 

Для решения задачи регулирования диаметра слитка авторами было 

предложено использовать канал фонового нагревателя с регулятором, ра-

ботающем по методу прогнозного управления [2]. 

Тепловой узел является определяющим элементом ростовой установ-

ки. Формируемое этим узлом тепловое поле в основном определяет пара-

метры, структурное совершенство и выход готовой продукции. Для реше-

ния задачи создания теплового узла с пониженными осевыми градиентами 
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нами была разработана математическая модель теплообмена на поверхнос-

ти слитка и разработана методика оптимизации размеров и расположения 

теплового экрана ростовой установки. Результатом этих работ явилась раз-

работка теплового узла, который позволяет снизить осевые температурные 

градиенты до 51…53 Ксм и обеспечить равномерное распределение тем-

пературы по оси выращиваемого слитка. 

Для решения задачи определения величины и распределения внутрен-

них напряжений  мы использовали хорошо зарекомендовавший себя метод 

фотоупругости, который реализуется на разработанном нами усторойстве 

«Полярон М». Обеспечить высокую 

точность измерения внутренних 

напряжений удалось при использо-

вании гелий–неонового лазера на 

длину волны 3,13 мкм и  фотопри-

емника на основе сульфида свинца. 

Полученное распределение на-

пряжений в пластине арсенида гал-

лия диаметром 100 мм на рисун-

ке 1. 

Выводы: 1. Разработаны уст-

ройства и системы позволяющие 

выращивать слитки арсенида гал-

лия диаметром до 100 мм, со сле-

дующими характеристиками: но-

минальный диаметр слитка, мм до 

100; подвижность носителей заряда, см
2 

В
−1

 с
−1

 — 2500 ÷ 3500; концентра-

ция свободных носителей заряда, см
−3

 — 5x10
17

 ÷ 5x10
18

; плотность дисло-

каций, см
−2

 — до 8·10
4
. 

2. Разработан тепловой узел, позволяющий снизить температурные 

градиенты до 51…53 Ксм; 

3. Разработан оптимальный прогнозный регулятор по каналу фонового 

нагревателя, обеспечивающий  точность поддержания диаметра ±2мм; 

5. Разработано устройство измерения внутренних напряжений в плас-

тинах арсенида галлия. 
Література 

1. Atanassova E. D. Effect of active actions on the properties of semiconductor materials 

and structuctures / E. D. Atanassova, A. E. Belyaev, R. V. Konakova et. al. — Kharkiv, NTC 
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Рис.1. Внутренние напряжения в  

пластине GaАs измеренные  

устройством «Полярон М» 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

СМЕШЕНИЯ-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В  

БИКОНИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ СПЛАВЛЕННЫХ ВОЛОКОННО-

ОПТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ-СУММАТОРОВ 

Перчевский А. А., студент; Демъяненко П. А., доцент, к.т.н. 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт», г. Киев, Украина 

Повышенный уровень внутренних потерь, а также значительная нера-

вномерность в распределении излучения между выходными портами в 

сплавных волоконно-оптических распределителях-сумматорах (ВОРС) с 

биконической областью (БКО) обусловливаются спецификой процессов 

распространения излучения внутри формирующихся при их сплавлении 

биконических областей. 

В силу сложности механизма протекания процессов внутри БКО, их 

детальный (количественный) анализ весьма затруднен. Действительно, с 

одной стороны, поток оптического излучения в волоконном световоде 

(ВС) может быть интерпретирован как распространение в диэлектрическом 

волноводе электромагнитных волн весьма коротких длин (так называемый 

«волновой» подход). В то же время, основные детали механизма распрост-

ранения потока оптического излучения внутри БКО могут быть полностью 

поняты и описаны в рамках геометрической оптики в «лучевом» представ-

лении потока излучения — («лучевой» подход). 

Критерием корректности использования того или иного подхода для 

описания явлений распространения излучения в ВС является так называе-

мый V-параметр или нормализованная частота [1]: 

2
21V an




  , (1) 

где  — длина волны оптического излучения; а — радиус световедущего 

сердечника ВС; n1 — показатель преломления материала сердечника ВС;  

n2 — показатель преломления материала оболочки ВС;  = (n1-n2)/n1 — от-

носительная разница показателей преломления. 

Поиск оптимальных количественных характеристик геометрических 

параметров БКО, которым соответствуют оптимальные параметры ВОРС 

на их основе решался путем математического моделирования процессов в 

БКО на основе, многомодовых ВС с помощью персонального компьютера. 

В основу рассмотрения была положена лучевая модель распространения 

излучения в БКО.  

Для проведения моделирования необходимо задаться уравнением кри-

вой, описывающей границу БКО, на которой осуществляется полное внут-

реннее отражение излучения внутри БКО. Поскольку БКО формируется 
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путем механического осевого растяжения расплавленного участка жгута 

ВС, то в качестве такого уравнения принимаем уравнение цепной линии, 

так как именно цепной линией описывается в таких случаях профиль сво-

бодной поверхности жидкости, соответствующий минимуму ее поверхнос-

тной энергии [2]. Однако, применять уравнение цепной линии в его кано-

ническом виде (в каком оно обычно приводится в справочной литературе) 

в нашем случае не представляется возможным, поэтому мы его несколько 

модифицировали: 

x
y k Ch

m
  , (2) 

где k и m некоторые постоянные коэффициенты, которые для нашего кон-

кретного случая могут быть определены из следующих условий: 

0 ;
A

R k Ch
m

        
2 2

0

0

A

R A y dx  , (3) 

где R — радиус жгута ВС; 2Ao — длина расплавленного участка жгута ВС; 

2A — длина сформированной БКО. 

Определить коэффициенты k и m можно при совместном решении 

уравнений (3), однако, получаемые при таком решении уравнения, транс-

цендентны относительно искомых коэффициентов и не позволяют выра-

зить последние в явном виде через известные параметры (A, Ao, R). Так, 

например, выражение, содержащее коэффициент m, имеет нижеследую-

щий вид и не может быть разрешенным относительно m в обычных (извес-

тных) функциях: 

0

2 2

2 2
1

A A
Sh

A m m
A AA

Ch
m m




 
 

 

, (4) 

Оптимальные значения величин А и Ао, задающих геометрические па-

раметры БКО, можно определить анализируя полученные результаты. 

Критерием оптимальности служат, с одной стороны, минимальные значе-

ния коэффициентов внутренних потери излучения i в ВОРС на основе 

данной БКО и, с другой стороны, минимальный разброс коэффициентов 

передачи излучения ij в пределах одного и того же ВОРС с данной геоме-

трией БКО. 
Литература 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 

МІКРОСХЕМИ ОПЕРАЦІЙНОГО ПІДСИЛЮВАЧА 

Спичак В. В., студент 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Більшість вимірювальних електронних пристроїв в своєму складі  

мають один або декілька операційних підсилювачів. Параметри операцій-

них підсилювачів постійно покращуються і, відповідно, значно розширю-

ється їх номенклатура. Метою даної роботи є створення операційного під-

силювача, який  зможе створити гідну конкуренцію  закордонним. 

На сьогоднішній день існує багато різних програмних пакетів для мо-

делювання схем і дослідження їх характеристик при різноманітних умовах 

експлуатації. В даному випадку для моделювання було використано про-

грамний пакет MicroCAP9, що відрізняється від інших своєю простотою, 

доступністю, великою функціональністю, а також в своєму складі містить 

велику бібліотеку сучасних елементів [1]. 

Схема, що моделюється, приведена на рис.1. Її найближчим закордон-

ним аналогом є підсилювач uA741HC ( uA741PC ) з такими основними 

електричними параметрами: напруга живлення 15 В, коефіцієнт підси-

лення 30000 , вхідний опір 400 кОм.  

 
Рис.1. Схема операційного підсилювача 

При моделюванні (за умов змінювання активних і пасивних елементів 

та їх параметрів) досліджувалися: перехідні процеси, режими по постійно-

му струму, амплітудно-частотна та фазо-частотна характеристики, коефіці-

єнт підсилення. 
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Перший каскад схеми є диференційний підсилювач за схемою «спіль-

ний колектор» — «спільна база» — «спільний емітер». Оскільки вхідні 

транзистори Q1 і Q2 ввімкнені за схемою «спільний колектор» (СК), то на-

пруга на колекторах не змінюється і через транзистори протікає однаковий 

струм. У вхідних транзисторах не відбувається модуляції товщини бази і 

не змінюється вхідна напруга зміщення SU0 . 

На транзисторах VT3 і VT4 р-п-р-типу створено підсилювальний кас-

кад за схемою «спільна база» (СБ), який ввімкнено послідовно із вхідними 

транзисторами Q1 і Q2. Застосування на вході диференційного підсилюва-

ча послідовно ввімкнених каскадів, складених за схемами «спільний коле-

ктор» — «спільна база» (СК — СБ), дало можливість значно підвищити 

вхідний опір схеми. У колекторних колах транзисторів Q3 і Q4 ввімкнено 

активні навантаження за схемою джерела стабільного струму на транзис-

торах Q5, Q6, Q7 і резисторах R1 — R3. Навантаження створено за схемою 

«спільний емітер». Резистори R1 і R2 ввімкнено, щоб підвищити динаміч-

ний внутрішній опір навантажувального джерела струму. Застосування ак-

тивних навантажень дало значний виграш у коефіцієнті підсилення без за-

стосування високоомних резисторів. Якщо пари транзисторів Q1, Q2 і Q6, 

Q7 добре узгоджені, то колекторні струми через кожен із транзисторів бу-

дуть однакові. Напруга живлення складає 5 В, коефіцієнт підсилення 

першого каскаду 380, що є більшим ніж в найближчого аналога [2]. 

Згідно опису uA741HC коефіцієнт підсилення другого каскаду складає 

120. В нашому випадку в другому каскаді схеми використовуються такі ж 

моделі транзисторів як і в першому, що дало змогу добитися коефіцієнта 

підсилення порядку 220. 

Третій каскад схеми являє собою схему захисту виходу при коротких 

замкненнях, що допускає роботу підсилювача в даному режимі нескінчен-

но довго. Недоліком такої схеми є звуження діапазону вихідних напруг 

операційного підсилювача. 

Результуючий коефіцієнт підсилення схеми близький до 84000. Це 

свідчить про те, що параметри розробленого операційного підсилювача 

близькі до тих, якими характеризуються сучасні підсилювачі і при цьому 

значно збільшується область застосування порівняно з аналогом.  

Література 
1. Амелина М. А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap / 

М. А. Амелина, С. А. Амелин — Смоленск: НИУ МЭИ, 2012. — 617 с. 

2. Прищепа М. М. Мікроелектроніка частина 2 — Елементи мікросхемо техніки / 
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Секція 8. Захист інформації 

КОМБІНУВАННЯ LSB-МЕТОДУ ТА КРИПТОГРАФІЧНОЇ  

СИСТЕМИ ХІЛЛА ДЛЯ ПРИХОВАНОГО ПЕРЕСИЛАННЯ  

ЗАШИФРОВАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ  

Захарків Т. І.; Кухарська Н. П., к.ф.-м.н., доцент  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
м. Львів, Україна 

Сьогодні інформацію, у зв’язку з бурхливим розвитком інформацій-

них технологій і їх широким застосуванням практично у всіх сферах люд-

ської діяльності, можна поставити в один ряд з загальноприйнятими мате-

ріальними цінностями. Проблеми побудови систем захисту інформації  

широко обговорюються у сучасному відкритому друці [1 – 2]. Поряд з ор-

ганізаційними і апаратними  засобами захисту інформації розглядаються 

дисципліни, предметом вивчення яких є розробка алгоритмів програмних 

методів захисту. До їх числа належать криптографія та стеганографія.  

Криптографічні методи захисту, як відомо, базуються на використанні 

криптографічних перетворень інформації, які проводяться на основі засто-

сування відповідних математичних законів, з метою виключення доступу 

до конфіденційної інформації сторонніх осіб, а також з метою забезпечен-

ня цілісності інформації [1, 3]. У сучасних умовах, як показує аналіз спеці-

алізованих літературних джерел та ресурсів мережі Internet, методи тради-

ційної криптографії у ряді випадків не цілком задовольняють потреби ко-

ристувачів через те, що їх застосування не дозволяє зберегти в таємниці 

сам факт передачі секретної інформації, її об’єм і джерело. Із створенням 

цифрового інформаційного середовища згадані вище проблеми стало мож-

ливим вирішувати методами комп’ютерної стеганографії [1, 4, 5], які да-

ють змогу скрито вбудовувати додаткову інформацію (секретні відомості) 

в цифрові дані — різні файли, програми, пакети протоколів. На сьогодні 

перспективним напрямком (з точки зору забезпечення стійкості до вияв-

лення прихованої інформації) вважається захист інформації, який передба-

чає симбіоз криптографічних та стеганографічних алгоритмів.  

Метою цієї роботи є розробка в системі MathCad програмного ком-

плексу приховання у BMP-файлах зашифрованих інформаційних повідом-

лень для подальшої їх передачі засобами телекомунікаційних мереж. Та-

кий комплекс поєднує переваги і криптографічних, і стеганографічних ме-

тодів захисту інформації. 

Приховання текстового повідомлення реалізовано найбільш розпо-

всюдженим стеганографічним методом — LSB (Least Significant Bit, заміни 

найменшого значущого біта) [4, 5]. Алгоритм цього методу базується на 

тому факті, що молодші розряди цифрових даних несуть дуже мало корис-
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ної інформації, через що їх можна використовувати для вбудовування до-

даткових відомостей — інформаційних бітів конфіденційного текстового 

повідомлення. Така процедура інтегрування в файл растрового зображення 

секретних відомостей майже не впливає на його якість, що є наслідком 

психофізіологічних особливостей сприйняття цифрових зображень люди-

ною. Популярність LSB–методу обумовлена доступністю його реалізації і 

можливістю приховувати у відносно невеликих файлах інформацію досить 

великого об’єму (пропускна здатність створюваного приховуваного каналу 

зв’язку становить від 12,5 до 30 %). Щоправда, якщо використовувати 

тільки LSB–метод, то передане повідомлення фактично буде незахищене 

від несанкціонованого прочитання у випадку, якщо зловмиснику відомо, 

що при пересиланні повідомлення застосовувався саме цей метод. Найпро-

стішим способом підвищення стеганостійкості алгоритму є використання 

конгруентних співвідношень для визначення псевдовипадкової позиції за-

пису біту текстового повідомлення в зображенні-носієві. Однак цієї дії ви-

являється недостатньо. Ефективнішою є процедура попереднього шифру-

вання вихідного повідомлення: у випадку несанкціонованого видобування 

його із контейнера перед зловмисником стоятиме ще одна задача — необ-

хідність дешифрування. У даній роботі пропонується зашифровувати текс-

тове повідомлення, застосовуючи криптосистему Хілла [3]. Криптографіч-

на система Хілла є блочним шифром, алгоритм якого базується на лінійній 

алгебрі та теорії матриць. Шифрування секретних відомостей, що підляга-

ють прихованню та пересиланню каналами зв’язку, було здійснено на ос-

нові реалізації варіанту алгоритму з алфавітом 256 символів та матрицею-

ключем розміру 5×5. 

Результати тестування показали ефективність запропонованого спосо-

бу підвищення надійності обміну прихованою інформацією. На основі ви-

користання двох рівнів обробки інформаційного повідомлення (крипто-

графічного і стеганографічного) можна розробити нові більш стійкі методи 

розв’язання задач комп’ютерної стеганографії. Зауважимо, у загальному 

випадку така криптостеганографічна система володітиме стійкістю, яка 

еквівалентна стійкості використовуваних у ній алгоритмів шифрування.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОМАНД СПІВПРОЦЕСОРА ГАЛУА 

Дичка І. А., д.т.н., проф.; Онай М. В., аспірант 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

В сучасних криптографічних системах та системах завадостійкого ко-

дування даних майже всі обчислення виконуються в полях Галуа, тому ви-

никає необхідність в удосконаленні структур обчислювальних засобів, які 

реалізують операції в скінченних полях [1, 2]. Розрізняють основні поля 

Галуа ( )GF p  та розширення полів Галуа ( )mGF p , де p  — просте чис-

ло [3]. Розглянемо поле (2 )mGF . Програмна реалізація обчислень в по-

лі (2 )mGF  з використанням універсальних комп’ютерних засобів є не зав-

жди ефективною з точки зору швидкодії. Тому актуальною є проблема 

апаратної або апаратно-програмної реалізації обчислень у скінченних по-

лях такого виду, а саме реалізації у вигляді співпроцесора (G–процесора). 

Центральний процесор при цьому залишається універсальним, однак його 

продуктивність при виконанні операцій в полі (2 )mGF  значно підвищуєть-

ся. 

При додаванні в ЕОМ співпроцесора в систему команд центрального 

процесора необхідно ввести спеціальні команди, а співпроцесор має реалі-

зовувати їх виконання апаратно. Наслідком цього має стати зростання про-

дуктивності та ефективності обробки інформації. 

Найбільш вживаними операціями в полях виду (2 )mGF  є додавання 

елементів поля, знаходження адитивно оберненого (протилежного) елеме-

нта поля, віднімання елементів поля, множення елементів поля, знахо-

дження мультиплікативно оберненого елемента поля, ділення елементів 

поля, піднесення до степеня елемента поля, обчислення значення многоч-

лена у заданій точці. На основі перелічених операцій можна реалізовувати 

інші — складніші операції в полі (2 )mGF . 

Систему команд співпроцесора пропонується організувати у вигляді 

трирівневої ієрархічної структури. Першому та другому рівню будуть від-

повідати команди мікроасемблера, тобто внутрішні команди G–процесора, 

а третій рівень — рівень команд асемблера, тобто команд G–процесора, які 

будуть використовуватись центральним процесором для організації фор-

мульних обчислень, необхідність в яких виникає в завадостійкому коду-

ванні та в криптографічних алгоритмах. 

Разом мікрооперації першого та другого роду утворюють набір мікро-

команд мікроасемблера. Поставимо у відповідність кожній мікрооперації 

певне мнемонічне позначення та значення коду мікрооперації (табл. 1). 
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Таблиця 1. Система мікрокоманд мікроасемблера 

КмОП 
Мнемо-

ніка 
Опис мнемоніки Призначення мікрооперації 

0 0 0 XOR eXclusive OR 
підсумовування за модулем два m -розрядних 

двійкових величин 

0 0 1 CPL ComPLiment інвертування m -розрядної двійкової величини 

0 1 0 INC INCrement інкремент m -розрядної двійкової величини 

0 1 1 ADM 
ADdition by 

Modulo 

додавання m -розрядних двійкових величин за 

модулем 2 1m   

1 0 0 SBM 
SuBtraction by 

Modulo 

віднімання m -розрядних двійкових величин за 

модулем 2 1m   

1 0 1 MLM 
MuLtiplication by 

Modulo 

множення m -розрядних двійкових величин за 

модулем 2 1m   

1 1 0 CDP 
Conversion Digit 

to Power 

перетворення числового подання елемента поля 

у його степеневе подання 

1 1 1 CPD 
Conversion 

Power to Digit 

перетворення степеневого подання елемента 

поля у його числове подання 

 

Таким чином, органі-

зацію обчислень в полях 

Галуа (2 )mGF  можна по-

дати у такому вигляді як 

наведено на рис. 1. 

Подальші досліджен-

ня необхідно зосередити 

на побудові обчислюва-

льних структур для ефек-

тивної реалізації зазначе-

них операцій. 
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Рис.1. Ієрархічні рівні організації системи команд 

співпроцесору Галуа 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ  

ВІД ПОСЯГАНЬ ЗЛОВМИСНИКІВ 

Кузьменко І. С., курсант; Грицюк Ю. І., д.т.н., проф. 

Львівський ДУ БЖД, м. Львів, Україна 

Можливість передачі голосових повідомлень мережою Інтернет впер-

ше була реалізована в 1993 році. Ця інформаційна технологія отримала на-

зву VoIP (англ. Voice over IP; IP–телефонія) — система зв’язку, яка забез-

печує передачу мовного сигналу мережею Інтернет або будь-якими інши-

ми IP–мережами. Вхідний сигнал каналом зв’язку передається в цифрово-

му вигляді і, як правило, перед передачею перетворюється (стискається) 

для того, щоб видалити надмірність коду. Одним з часткових застосувань 

такої технології є IP–телефонія, тобто система зв’язку, яка передбачає 

оцифровування голосу абонента і пересилання отриманих даних окремими 

пакетами мережею Інтернет [2]. 

Не дивлячись на значний вік технології VoIP, в т.ч. і IP–телефонії, а 

також їх широке розповсюдження в корпоративному і державному секто-

рах, використання цієї інформаційної технології викликає декілька засте-

режень, пов’язаних з безпекою інфраструктури мережі: відносно несклад-

но встановити прослуховування VoIP–дзвінків і змінити їх зміст, відносна 

схильність системи VoIP до DoS–атак і т. д. Спробуємо коротко охаракте-

ризувати кожне з цих застережень, що і становить основну мету цієї робо-

ти. 

Технологія IP–телефонії об’єднує мережі з комутацією каналів зв’язку 

(що передають голосову інформацію) і мережі з комутацією пакетів даних 

(дані, що передаються) в єдину комунікаційну мережу. Безперебійне розпі-

знавання голосу і його передача з однієї мережі в іншу вирішується за до-

помогою різних шлюзів [1]. 

Сучасна IP–телефонія дає змогу використовувати будь-яку IP–мережу 

як засіб організації та ведення телефонних розмов, передачі відеозобра-

жень та факсів у режимі реального часу на сьогодні IP–телефонія стала де-

яким стандартом у телефонних комунікаціях — забезпечує зручність, на-

дійність та відносно невисоку вартість IP–телефонії порівняно з аналого-

вим зв’язком. Також вона підвищує ефективність роботи державних уста-

нов і дає змогу здійснювати такі раніше недоступні операції, як інтеграція 

з різними бізнес-додатками. 

Проте, сучасна IP–телефонія схильна до різних атак: до черв’яків і ві-

русів, до DoS–атак, до несанкціонованого віддаленого доступу та ін. осно-

вним загрозам, яким піддається IP–телефонна мережа, притаманні [2]: 
● реєстрація чужого терміналу, що дає змогу робити дзвінки за чужий рахунок; 

● підміна абонента, що дає змогу зловмиснику перенаправляти дзвінки; 

● внесення змін до голосового або сигнального трафіку; 
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● зниження якості голосового трафіку; 

● перенаправлення та перехоплення голосового або сигнального трафіку; 

● підроблення голосових повідомлень; 

● відмова в обслуговуванні; 

● віддалений несанкціонований доступ до інфраструктури IP-телефонії. 

Це далеко не увесь перелік можливих проблем, пов’язаних з викорис-

танням IP–телефонії. Альянс щодо безпеки VoIP розробив документ, який 

детально описує широкий спектр загроз IP–телефонії, який, окрім техніч-

них загроз, містить обман користувачів, непроханий спам і т.д. Думати про 

забезпечення інформаційної безпеки необхідно вже на етапі підготовки 

проекту IP–телефонії, позаяк саме на цьому етапі необхідно домовитися 

про те, які механізми захисту мережевої інфраструктури доцільніше вико-

ристовувати у мережі. 

Найбільш досконалий захист від прослуховування забезпечує викори-

стання IP–телефонів із вбудованими засобами шифрування інформації. 

Окрім цього, додатковий захист забезпечує шифрування трафіку між теле-

фонами і шлюзами, що є найбільш логічним вирішенням проблеми захисту 

розмов від прослухування. Але така функціональність збільшує тривалість 

проходження сигналу, що необхідно враховувати при побудові захищеної 

лінії зв’язку. 

Для передачі мовних сигналів і даних з локальних віртуальних мереж 

використовується загальна фізична пропускна смуга. При зараженні вузла 

вірусом або черв’яком може статися переповнювання мережі трафіком. 

Проте якщо вдатися до відповідно налагоджених механізмів QOS, трафік 

IP–телефонії буде, як і раніше, мати пріоритет при проходженні через за-

гальні фізичні канали, і DoS–атака виявиться безуспішною. 

Атаки типу «відмова в обслуговуванні» на застосування IP–телефонії 

(наприклад, на сервери оброблення дзвінків) і на середовище передачі да-

них є досить серйозною проблемою. Якщо йдеться про атаки на середови-

ще передачі даних, то за нього у IP–телефонії відповідає протокол RTP 

(Real-Time Protocol). Для захисту мереж можна використовувати як вбудо-

вані в мережеве устаткування механізми забезпечення інформаційної без-

пеки такі та інші додаткові рішення. 

Сьогодні протокол SIP приходить на зміну протоколам H.323, проте 

він практично позбавлений будь-яких серйозних захисних функцій. Це 

змушує потенційних користувачів сумніватися в безхмарному майбутньо-

му IP–телефонії, яку багато експертів пов'язують саме з протоколом SIP. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ВІД ПОСЯГАНЬ ЗЛОВМИСНИКІВ 

Лаврівська О. З. курсант; Грицюк Ю. І. д.т.н., проф.  

Львівський ДУ БЖД, м. Львів, Україна 

Швидкий розвиток телекомунікаційної галузі привів до того, що елек-

тронна пошта стала звичайним явищем, позаяк вирішила проблему ділово-

го і особистого листування як у просторі, так і часі. Найбільш відчутною 

проблемою телекомунікаційних мереж та інформаційних технологій вва-

жається інформаційна безпека [1]. Можна застосувати найдосконаліші за-

соби аутентифікації та криптографії, відгородитися потужним міжмереже-

вим екраном, але незначна прогалина у відповідальній програмі здатна 

звести нанівець всі зусилля, надавши кваліфікованому зловмиснику мож-

ливість її використовувати у своїх намірах і врешті-решт отримати несанк-

ціоновані права доступу [2]. 

Одним з методів, що дає змогу мінімізувати ризик вторгнення, назива-

ється Honeypot (від англ. — горщик з медом). Фактично Honeypot («паст-

ка») — ресурс, який є приманкою для зловмисників [2]. Його завдання — 

піддатися атаці зловмисника або несанкціонованому дослідженню мережі, 

що згодом дасть змогу системному адміністратору вивчити стратегію зло-

вмисника і визначити перелік засобів, за допомогою яких він зможе завда-

ти удари по реально наявних об'єктах інформаційної системи. Реалізація 

Honeypot як пастки для зловмисників — не принципова: це може бути як 

спеціально виділений сервер, так і один з мережевих серверів, завдання 

якого — привернути увагу зловмисників [1]. 

Як правило, відомі засоби захисту мережевої інфраструктури призна-

чені вирішувати строго певні функції [1]. Наприклад, міжмережевий екран 

розмежовує доступ з однієї мережі в іншу на різних рівнях, сервіс SSH 

призначений для шифрованого доступу до ресурсів операційної системи 

і т. д. Приманка Honeypot має велику перевагу над екранами і різними сер-

вісами. Насамперед, це збирання необхідної інформації, що часто містить 

цінні відомості. Розкручування та експлуатація «живця», тобто зловмис-

ника, не представляють особливих труднощів. Також засоби Honeypot, як 

правило, не вимогливі до надмірних системних ресурсів, якими обмежені 

більшість державних локальних мереж. 

У приманці Honeypot назбирується інформації не так вже й багато, але 

вона представляє велику цінність для системного адміністратора мережі, 

адже саме такі відомості розкривають суть спроби її зламування, скану-

вання або дослідження. Адміністратор мережі може провести аналіз атак і 

намірів зловмисника, побудувати статистику методів зламування системи, 

які використовуються хакерами, а також визначити наявність будь-яких 

нових рішень, що застосовуються зловмисниками. Необдумано було б під-
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ставляти під удар реальну ділянку мережевої інфраструктури — адже на 

основі інформації від Honeypot можна оперативно внести корективи до 

конфігурації, наприклад, production-сервера. 

Особливої уваги вимагає місце інсталяції та подальша експлуатація 

приманки Honeypot [2]. Як правило, весь комплекс заходів зводиться до 

«встановлення та очікування». Найбільш поширений випадок з виділеним 

сервером, який знаходиться під контролем фахівців. Перевага Honeypot в 

тому, що копію програмного забезпечення можна зробити на морально за-

старілому сервері, який не справляється з типовими обчислювальними за-

вданнями електронного бізнесу. 

Для того, щоб з’ясувати цінність пасток, розглянемо інформаційну 

модель безпеки Брюса Шнейера [1], яка бере до уваги три рівні: запобіган-

ня, виявлення, відповідь. Honeypot-пастки можуть бути задіяні на всіх 

трьох рівнях. Наприклад, на рівні запобігання вони застосовуються при 

уповільненні або повній зупинці автоматичних вторгнень. Пастки можна 

використовувати для виявлення неавторизованої активності, коли тради-

ційні рішення з області безпеки здатні згенерувати величезний обсяг жур-

нальних записів, тоді як всього декілька з них відображують реальні спро-

би проникнення або дослідження. Окрім цього, не всі сучасні інформаційні 

технології володіють інтелектуальними здібностями і не завжди можуть 

ідентифікувати досі не знайомі атаки. Приманка Honeypot з успіхом вирі-

шує такі проблеми, позаяк через малий обсяг корисної інформації, що ге-

нерується, можна упевнитися в тому, що має місце атака або дослідження. 

Описані вище переваги можуть викликати у недосвідченого читача 

ілюзію, ніби Honeypot — ідеальний засіб для забезпечення максимальної 

безпеки. Шкода, але приманка Honeypot може тільки слугувати доповнен-

ням до наявного комплексу засобів захисту мережевої інфраструктури. На-

самперед конкретні пастки мають вузьку спрямованість, також існує ймо-

вірність виявлення Honeypot та небезпеки повного його зламування. Ця 

приманка потенційно не здатна охопити всі проблеми інформаційної без-

пеки, тому доводиться або досліджувати рівень безпеки окремо взятого 

фрагмента інфраструктури мережі, або застосовувати декілька приманок. 

Окрім практичного застосування приманки Honeypot не менш важли-

вий інший бік питання — дослідницький напрямок. Одна з найбільш акту-

альних проблем фахівців з інформаційної безпеки полягає у відсутності 

достовірної інформації про цей напрям діяльності. Адже за допомогою де-

кількох машин з різним програмним забезпеченням можна значно більше 

дізнатися про дії хакера, ніж при використанні однієї пастки. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ SKYPE 

У ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

Лозинський О. І.; Грицюк Ю. І., д.т.н., проф.  

Львівський ДУ БЖД, м. Львів, Україна 

Програма Skype допомагає користувачам мережі Інтернет спілкувати-

ся один з одним так, як вони це роблять звичайним телефоном. Її популяр-

ність є такою, що багато користувачів встановлюють її не тільки вдома, але 

й на роботі не звертаючи увагу на заборону системних адміністраторів. Кі-

лькість активних користувачів Skype з роками стрімко зростає [1]. 

Хоча програма Skype зручна для відеоспілкування, але чи безпечне її 

використання, наприклад, у структурних підрозділах Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), де часто циркулює 

конфіденційна інформація? На перший погляд видається так, що проблеми 

тут ніякої немає. Програма Skype не вимагає повноважень адміністратора, 

не «з’їдає» багато трафіку, стає корисною в різних ситуаціях — як приват-

них, так і під час ведення ділових перегорів. 

Водночас, безконтрольне використання програми Skype і інших VoIP–

додатків у інтрамережах часто призводить до появи значного витоку кон-

фіденційної інформації за рахунок нових комунікаційних каналів. Проте 

VoIP–програми в цьому не винні, оскільки саме інсайдери за допомогою 

них відправляють важливі відомості назовні. Отже, керівництво структур-

них підрозділів ДСНС України має або використовувати спеціальні засоби 

для захисту інтрамережі, що унеможливить витік інформації, або відмови-

тися від VoIP–програм, позаяк на їхню думку це призупинить крадіжку 

конфіденційної інформації. Насправді, це не вада інформаційної технології 

як такої, а результат людського чинника — саме працівники установи є 

джерелом витоку інформації (44,6 %) при використанні Skype [2]. 

Використання VoIP–програм у структурних підрозділах ДСНС Украї-

ни може супроводжується цілим комплексом загроз ІБ, при цьому пробле-

ма полягає в тому, що VoIP–програми взагалі дуже зручні для внутрішніх 

порушників ІБ. Проте загрози хакерської атаки (29,0 %) і проникнення в 

інтрамережу шкідливих програм (31,7 %) через використання Skype істотно 

перебільшені. Своє значення тут мають традиційні побоювання системних 

адміністраторів щодо зламування і зомбування комп’ютерів. Реально ж 

проблема хакерів не настільки актуальна, як черв’яки і троянські програми, 

які використовують програми для голосових конференцій. Ахіллесова 

п’ята всіх засобів комунікації полягає також в тому, що вони створюють 

додаткові канали витоку конфіденційної інформації, які варто брати під 

особливий контроль службі ІБ, або блокувати повністю. 

Багато системних адміністраторів вважає, що за допомогою Skype ін-

сайдери зможуть значно легше викрадати конфіденційну інформацію. По-
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перше, голосовий трафік так само, як за допомогою мобільного телефону, 

можна подзвонити і по Skype, і зачитати конфіденційну інформацію охо-

чому до неї. По-друге, пересилання файлів, яке є аналогічним відсиланню 

файлів по FTP, e-mail або по ICQ. По-третє, копіювання конфіденційних 

даних у буфер обміну, а потім вставка в чат, який підтримується програ-

мою Skype, що є аналогом ICQ або чату в мережі Інтернет. Проте, зі всіх 

цих каналів витоку інформації відносно небезпечним є тільки голосовий 

трафік. Всі останні можливості легко контролюються тими ж самими засо-

бами, які застосовуються для захисту інформації від її витоків через елект-

ронну пошту чи мережу Інтернет. Що ж до VoIP–трафіка, то його навряд 

чи можна вважати небезпечним каналом витоку інформації. Якщо конфі-

денційна інформація захищена від витоку, то за допомогою Skype її вкрас-

ти не вдасться, а якщо ні, то її можна викрасти і без жодного Skype.  

Таким чином, самі по собі VoIP–програми навряд чи є основним дже-

релом ризиків ІБ пожежно-рятувальних підрозділів. Майже половина ви-

падків — провина самих працівників державної установи, які не вміють 

належно користуватися програмою Skype або мають прихований намір 

вкрасти інформацію. Відмовлятися від використання Skype — все одно що 

забороняти користуватися мережею Інтернет або електронною поштою. 

VoIP–програми корисні та зручні в експлуатації, проте аби усунути мож-

ливість витоку конфіденційної інформації, службі ІБ потрібно постійно та 

ретельно контролювати її трафік. 

Виходячи з того, що програма Skype є приватною власністю та не є 

open source, рівень безпеки системи не може бути перевірений незалежни-

ми експертами. Отже, користувачі-експерти та не експерти — при викори-

станні Skype можуть довіряти йому так само, як виробнику програмного 

забезпечення, а саме: весь трафік програми Skype кодується за замовчан-

ням і користувач не може його вимкнути чи втрутитись в його роботу; роз-

робники програми Skype повідомляють, що вони використовують тільки 

відкрито доступні та криптографічно стійкі алгоритми кодування інформа-

ції; користувач програми Skype не залучається до процесу кодування і тому 

не має справи з результатами інфраструктури Public key. 

Отож, у структурі ДСНС України не варто обмежувати використання 

програми Skype, оскільки переваги цієї інформаційної технології очевидні, 

а недоліки є швидше наслідком неправильного її використання. 
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MHED — ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ ДАНИХ НА 

ОСНОВІ БАГАТОШАРОВОГО ГІБРИДНОГО ШИФРУВАННЯ 

Ляшук О. М., магістрант 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

У сучасному світі, де постійно вдосконалюються технології та зростає 

об'єм інформації, важливою проблемою постає захист даних. Особливо ак-

туальним питанням є проблема передачі конфіденційних даних по незахи-

щеним каналам зв’язку, наприклад, через мережу Інтернет. Тому, щоб 

убезпечити інформацію, її передають використовуючи криптографію — 

науку про методи забезпечення конфіденційності і автентичності інформа-

ції.  

Криптографія використовується для надійної передачі та зберігання 

даних, доступ до який має лише людина, яка володіє секретним ключем.  

Сучасні криптографічні алгоритми шифрування даних поділяються на 

симетричні (з одним ключом для шифрування і розшифрування) та асиме-

тричні (з відкритим ключом). У симетричних алгоритмах використовуєть-

ся один ключ як для шифрування для і для розшифрування. Асиметричні 

алгоритми використовують відкритий (public) та секретний (private) ключі 

для шифрування і розшифрування відповідно. 

Симетричні алгоритми є досить поширеними і зазвичай використову-

ються для шифрування великих об’ємів даних, таких як неперервні інфор-

маційні потоки або файли. Сучасні симетричні алгоритми є  криптостійки-

ми та швидкодійними [1]. Найбільш відомими та захищеними алгоритмами 

вважаються AES, Serpent та Twofish. 

У таких алгоритмах для обміну зашифрованими даними обидві сторо-

ни повинні мати ключ, яким потрібно попередньо обмінятися по захище-

ному каналу. При широкому розповсюдженні мережі Інтернет постає про-

блема передачі ключа довіреній стороні по незахищеному каналу, так як 

симетричний ключ може бути перехоплений і третя сторона може розши-

фрувати повідомлення.  

Вказана проблема вирішується за допомогою гібридного методу шиф-

рування, який поєднує в собі переваги асиметричного та симетричного 

шифрування. Таким чином досягається прийнятна швидкість обробки да-

них при використанні блочного симетричного алгоритму та вирішується 

проблема з передачею ключа по незахищеним каналам.  

Симетричні алгоритми є досить надійними, проте існують випадки їх 

компроментації, як це трапилось у 1993 році, коли було зламано симетрич-

ний алгоритм національної безпеки США DES [1]. Тому неможливо гаран-

тувати, що нові досягнення в галузі криптоаналізу та постійне підвищення 

обчислювальної потужності комп'ютерів, не виявлять вразливість у симет-
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ричному алгоритмі. Для вирішення цієї проблеми постійно удосконалюють 

алгоритми, збільшують довжину ключа.  

Покращення алгоритмів не завжди вирішує проблему, оскільки дані 

можуть бути перехоплені, а потім — у недалекому майбутньому, коли тех-

нічні засоби це дозволять, при необхідності буде проведений злом алгори-

тму та дешифрування даних.  

Для вирішення вище перерахованих проблем був розроблений метод 

захисту даних на основі багатошарового гібридного шифрування та роз-

шифрування даних — MHED (Multilayer Hybrid Encryption and Decryption). 

Особливість розробленого методу полягає в тому, що вдалось задіяти 

всі вищезгадані алгоритми для комплексної обробки даних: разом з асиме-

тричним алгоритмом використовується декілька симетричних алгоритмів, 

кожен з який накладається послідовно, шар за шаром. Тому, в разі комп-

роментації одного з симетричних алгоритмів, дані будуть захищені іншим. 

З точки зору швидкодії оптимально використовувати 3 шари симетричних 

алгоритмів [2]. 

В запропонованому методі, в частині використання симетричних ал-

горитмів, були обрані AES, Serpent та Twofish, в якості асиметричного ал-

горитму використовується RSA. Для кожного шару генерується новий на-

дійний випадковий пароль, який зашифровується RSA. Такий ключ вирів-

нюється до 512 біт за записується у початок зашифрованих даних. При де-

шифрації даних ключ зчитується з початку зашифрованих даних, розшиф-

ровується секретним ключем та використовується для дешифрування да-

них шар за шаром. 

При використанні MHED значно підвищується надійність передавання 

даних по незахищеним каналам, таким як мережа Інтернет. Завдяки вико-

ристанню гібридного шифрування вирішується проблема з передачею 

ключів іншій стороні та забезпечується прийнятна швидкодія роботи всьо-

го комплексу з чотирьох задіяних алгоритмів. В розробленому методі, ви-

користання декількох шарів шифрування симетричними алгоритмами за-

безпечує захист даних навіть при компроментації одного з таких алгорит-

мів. 

Література 

1. Мао В. Современная криптография: теория и практика / В. Мао — М. : Видав-

ничий дім «Вільямс». — 2005. — 273с. 

2.  Використання криптографічних алгоритмів у системі «Truecrypt» [Електроний 

ресурс]: http://www.truecrypt.org/docs/cascades#aes-serpent-twofish. 

  



Захист інформації 

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

 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖАХ 

Наталенко П. П., доц., к.т.н.; Шолудько В. Г. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 

Найбільш поширеною технологією при побудові корпоративних ме-

реж в нашій державі є технологія Internet. Основними факторами визнача-

ючими це є розвинута система сервісних послуг які сприяють підвищено-

му інтересу системи управління до видимих переваг у використанні цих 

послуг в процесі управління. Найбільш поширеним мережевим обладнан-

ням для побудови мереж є обладнання компанії Cisco. Незважаючи на те, 

що ОС Cisco IOS підтримує аутентифікацію поновлень маршрутизації ак-

туальною є задача побудови захищеної мережі на основі використання те-

хнології VPN. В доповіді розглянуті конкретні підходи по створенню такої 

захищеної мережі які підкріплені конкретними програмними рішеннями по 

її реалізації. 

Об’єми створюваної, переданої по каналах зв’язку і збереженої інфор-

мації постійно зростають. Ефективність інформаційних систем і мереж за-

безпечується по двох основних напрямках — стиснення об’ємів і захист 

інформації. 

Сьогодні створюють апаратно-програмні комплекси захисту інформа-

ції в ІР-мережах. Розроблено ряд стандартизованих підходів спрямованих 

на захист інформації і розмежування доступу до неї. Одним із заходів  за-

хисту інформації в таких мережах є фіксація mac-адресів робочих станції 

користувачів, що підключаються до мережі. Портам комутатора пропису-

ють відповідну mac-адресу, і якщо в процесі роботи мережі, до цього порту 

буде підключено комп’ютер з мережевою картою у якої інша адреса, то він 

буде блокований даним портом. Іншими словами здійснюється 

«прив’язка» mac-адресів комп’ютерів посадових осіб до портів комутатора 

на основі технології VLAN (Virtual LAN). Виробники комутаторів випуска-

ють їх уже із фіксованою конфігурацією, коли всі порти прописані до 

VLAN1, тобто обмін між портами не розмежований і можна створювати 

дзеркальний порт, а також контролювати інформацію, що передається че-

рез будь-який із портів. 

Технологія VLAN дає можливість  при конфігуруванні портів комута-

торів і визначенні їх режимів роботи, здійснити групування портів по на-

прямкам діяльності посадових осіб, комп’ютери яких планується підклю-

чати. Причому, окремі порти різних комутаторів входять до однієї віртуа-

льної мережі vlan10, vlan20 і т.д. Пакети, що передаються від абонента не 

входять за межі конкретної VLAN. Така мережа повністю захищена він не-

бажаного втручання. Для виходу із локальної мережі і підключення до ін-
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ших мереж потрібний маршрутизатор (gateway), який працює на мереже-

вому рівні. 

В комунікаційних системах використовують такі засоби мережевого 

захисту інформації [1]: 

1. Міжмережеві екрани (firewall) — для блокування атак з зовнішнього 

середовища (Сisco PIX Firewall, Symantec Enterprise Firewall TM та інші). 

Вони керують проходженням мережевого трафіку відповідно до правил 

(policies) захисту. Як правило, міжмережеві екрани встановлюють на вході 

мережі (на прикордонних маршрутизаторах) і розділяють її на внутрішні 

(приватні)  і зовнішні (загального доступу) мережі.  

2. Системи виявлення втручань (Intrusion Detection System) — для ви-

явлення спроб несанкціонованого доступу як ззовні, так і всередині мере-

жі, захисту від атак типу «відмова в обслуговуванні» (Cisco Secure IDS, 

Intruder alert та інші). 

3. Засоби створення віртуальних приватних мереж VPN (Virtual Private 

Network) — для організації захисних каналів передачі даних через незахи-

щене середовище (Cisco IOS VPN, Cisco VPN concentrator) .  

4. Технологія VPN забезпечує прозоре для користувача сполучення 

локальних мереж, зберігаючи при цьому конфіденційність та цілісність ін-

формації шляхом її динамічного шифрування. 

5. Засоби аналізу захищеності, призначені для аналізу захищеності ко-

рпоративних мереж та виявлення можливих каналів реалізації загроз інфо-

рмації (Symantec Enterprise Security Manager, Symantec NetRecon). Їх засто-

сування дозволяє передавати інформацію про можливі атаки на корпорати-

вну мережу, оптимізувати втрати та захист інформації і контролювати по-

точний стан захищеності мережі.  

Для захисту інформації та управління потоками даних між корпорати-

вними мережами  використовують[2, 3]: 

1. Фільтри , а саме — ACL–списки управління доступом. 

2. Формування між автономними системами захищених тунелів на ос-

нові використання технології VPN. 

3. Аутентифікацію і криптографічний захист інформації в тунелях в 

граничних маршрутизаторах. 
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ОПТИМАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКА 

ПАРАМЕТРІВ ПРИЙНЯТОГО РАДІОСИГНАЛУ 

Пепа Ю. В., к.т.н., доцент; Харечко І. С., аспірант 

Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна 

Вступ. Як відомо, при аналізі радіовипромінювань у технічному захи-

сті інформації необхідно оцінити та виміряти небезпечні рівні радіосигна-

лу та його параметри [1]. Оптимальним в цьому плані є, так як і в задачах 

виявлення [2], критерій мінімуму середнього ризику [3]. 

Основна частина. Середній ризик [3] знаходиться як математичне спо-

дівання випадкової величини ( , *)r   : 

 
   

[ ] *
, * , * *r r p d d

 
        ,   (1) 

де  , *p    — щільність ймовірності сумісної реалізації параметра   та 

його оцінки * ; [ ] ,  *  — області можливих значень параметра та оці-

нки. 

У випадку використання квадратичної функції вираз (1) матиме ви-

гляд: 

 
   

2

[ ] *
* , * *r r p d d

 
        .   (2) 

Задача знаходження правила оптимального вимірювання параметрів 

прийнятого радіосигналу еквівалента задачі визначення оптимальної оцін-

ки при якій досягається мінімум виразів (1) та (2). Рішення такої задачі 

можна представити наступними етапами: 

1. У виразі середнього ризику необхідно ввести статистику прийнято-

го радіосигналу  1 2( ) , ,..., ny t Y y y y  . 

Це виконується заміною в (2) елементу ймовірності ( , *) *p d d     на 

йому рівний ( , )p Y d dY  , так як будь-яка оцінка — це результат детермі-

нованого алгоритму обробки сигналу:  * * Y  , а це говорить про те, 

що існує невипадкова функціональна залежність між *  та Y . 

За формулою множення ймовірностей новий елемент ймовірності в (1) 

запишеться у вигляді: 

   ( , )p Y d dY p Y p Y d dY     ,    (3) 

де  p Y  — апостеріорна щільність розподілу  ;  p Y  — апріорна 

щільність розподілу Y . 

2. Необхідно спростити рівняння (3) шляхом переходу до умовного 

середнього ризику  *r Y . 

Для цього формула (3) підставляється в (2) і виокремлюється внутріш-

ній інтеграл з фіксованим значенням Y : 
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2

[ ] [ ] [ ]
* *

Y Y
r p Y p Y d dY r Y p Y dY


         , 

де 

     
2

[ ]
* *r Y p Y d


      .    (4) 

Мінімум r  досягається, коли для кожної реалізації Y  має місце 

 min *r Y , тобто, критерій оптимального вимірювання можна записати 

у вигляді: 

 * minr Y  .     (5) 

3. Необхідно скласти і вирішити рівняння оптимальної оцінки. 

У відповідності з (5) рівняння має вигляд: 

 
опт

* 0
*

d
r Y

d
 


    (6) 

або з урахуванням (4): 

   опт[ ]
2 * 0p Y d


     . 

Звідси 

   опт [ ] [ ]
* p Y d p Y d

 
        . 

Оскільки  
[ ]

1p Y d


   , то тоді: 

 опт [ ]
* p Y d


     . 

У відповідності з отриманим рішенням рівняння (6) слідує, що опти-

мальна оцінка визначається як умовне середнє вимірюваного параметра   

або як центр тяжіння апостеріорної щільності його розподілу. 

Висновки. Сформульований алгоритм оптимальної оцінки потребує 

постійного обчислення при обробці прийнятого радіосигналу апостеріор-

ної щільності розподілу  p Y , що з практичної точки зору є не зручним, 

і тому потребує в подальшому здійснення переходу до критерію максиму-

му правдоподібності  l Y  . 
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ПОКАЗНИК ЯКОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

Сташевський З. П.; Грицюк Ю. І., д.т.н., проф. 
Львівський ДУ БЖД, м. Львів, Україна 

Відповідно до чинного законодавства, наявність конфіденційної та та-

ємної інформації змушує структурні підрозділи Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій розробляти та впроваджувати СЗІ та постійно 

стежити за її якісною роботою. Для розв’язання однієї з цих задач необхід-

но передусім обґрунтувати математично показник якості функціонування 

СЗІ [3]. 

Встановлено, що інформаційна система (ІС) будь-якого структурного 

підрозділу може піддаватися різним загрозам, кількість буде обмежена 

( , )дз заг загZ f P Q  , де: { , 1, }заг заг
iP p i m   — ймовірністю появи i-ої загро-

зи; { , 1, }заг заг
iQ q i m     — обсяг збитку ІС, який наноситься i-ою загро-

зою. СЗІ виконує функцію повної або часткової ліквідації загроз для ІС, 

основною характеристикою якої є ймовірність усунення дії i-ої загрози з 

наявної множини { , 1, }усунусун
iP p i m  . 

Нехай W  — загальний попереджений збиток ІС, а { , 1, }iW i m   — по-

переджений збиток за рахунок ліквідації дії i-ої загрози. Тоді задача якісної 

роботи СЗІ має такий вигляд: необхідно вибрати такий варіант її реалізації, 

який забезпечить максимальне попередження збитку, що може виникнути під 

впливом різних загроз, при обмежених витратах на її функціонування. Форма-

льний запис цієї задачі має такий вигляд: 

Знайти    0 0arg ( ) max :T W T T T    ,     (1) 

при обмеженні   0( ) допC T C ,      (2) 

де: { , 1, }jT t j n   — множина параметрів технічної реалізації КСЗІ; 

{ , 1, }jT t j n   , 0 0{ , 1, }jT t j n   — множина допустимих і оптимальних значень 

параметрів технічної реалізації СЗІ; 
допC  — сума допустимих витрати на фун-

кціонування СЗІ [1]. 

Для розв’язання цієї задачі необхідно насамперед сформулювати показ-

ник якості функціонування СЗІ, тобто ( )W T . Очевидно, попереджений збиток 

у загальному вигляді виражатиметься таким співвідношенням: 

    , , , , , =1,усунзаг заг усун заг заг
i i iW F P Q P F p q p і m    .  (3) 

За умови незалежності загроз і адитивності їх наслідків отримуємо 

 

1 1
і

n m
усунзаг заг

i i і
i i

W p q p
 

      .    (4) 

Ймовірність появи i-ої загрози ( )заг
ip  визначається статистично і відпові-

дає відносній частоті її появи. 
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Збиток ( )заг
iq , що виникає від впливу i-ої загрози, може визначатися в аб-

солютних одиницях: фінансових чи матеріальних втратах на відновлення СЗІ, 

тимчасових витратах, обсязі знищеної або «зіпсованої» інформації і т.д. Проте, 

практично це зробити дуже складно, особливо на ранніх етапах функціонуван-

ня СЗІ. Тому доцільно замість абсолютного збитку використовувати відносний 

збиток, який, по суті, є ступенем небезпеки появи i-ої загрози для ІС. Ступінь 

небезпеки здебільшого визначаються експертно у припущенні, що усі загрози 

становлять групу подій [2], тобто: 

 
1

0 1 0 1, 1, ; 1
m

заг заг заг
i i

i

Q q i m q


          . 

Найбільш складним питанням є визначення ймовірності усунення i-ої 

загрози 
i

усунp  при функціонуванні СЗІ. Зробимо звичайне припущення, що 

ця ймовірність визначається тим, наскільки повно враховані кількісні та 

якісні вимоги до СЗІ при її проектуванні, тобто: 

 ( ), 1,усунусун
i iіP p f X i m   ,    (6) 

де  { , 1, }, 1,i ijX X x j n i m     — ступінь виконання j-ої вимоги до СЗІ для 

усунення i-ої загрози. 

Отож, задача проектування СЗІ у вигляді (1) і (2) зводиться до опти-

мального обґрунтування кількісних і якісних вимог до неї при допустимих 

витратах на її функціонування, тобто має такий вигляд: 

знайти 

  maxW X  ,     (7) 

при обмеженні ( ) допC X C  . 

Отже, ефективний захист інформації є однією з найголовніших проблем 

при побудові надійної ІС будь-яких структурних підрозділів ДСНС України. 

Наведена математична модель показника якості функціонування СЗІ в ІС 

структурного підрозділу рятувальної служби дає змогу вибрати такий її варі-

ант реалізації, який може забезпечити максимум попередженого збитку, отри-

маного внаслідок дії загроз при доступних витратах на функціонування цієї 

системи. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ УКРАЇНИ 

Сулятицький П. Р., курсант; Грицюк Ю. І., д.т.н., проф. 

Львівський ДУ БЖД, м. Львів, Україна 

За останні декілька років почала приділятися особлива увага захисту 

конфіденційної інформації в різних державних структурах [2], в т.ч. і стру-

ктурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

(ДСНС України). Проте, за відсутності належного фінансування, здебіль-

шого використовується принцип максимальної заборони, який міцно уко-

рінився й у підходах до побудови систем захисту інформації (СЗІ) [1]. 

Водночас, використання такого підходу не завжди сприяє успішній взає-

модії та обміну інформацією не тільки між різними державними відом-

ствами, але й в середині самої структури. 

Спробуємо розглянути деякі проблеми, з якими стикаються структурні 

підрозділи ДСНС України при побудові СЗІ з використанням часто заста-

рілих принципів, і тих позитивних тенденцій, які закладено в Указі Прези-

дент України «Про Положення про технічний захист інформації в Украї-

ні», тобто дають надію на значне поліпшення ситуації в майбутньому, що й 

становить основну мету цієї роботи. 

Основною особливістю підходу до побудови СЗІ в структурних під-

розділах ДСНС України є обов'язкове використання сертифікованих засо-

бів – ліцензіатів державних органів влади. Їх використання у СЗІ забезпе-

чує конфіденційність переданої інформації та дотримання законодавст-

ва — що, поза всяким сумнівом, важливо для державних установ. Водно-

час, розробники таких засобів часто дотримуються вимог, які пред'являє 

сертифікаційний орган [2], забуваючи при цьому про їх функціональність. 

Окрім цього, час, витрачений розробником на сертифікацію засобів СЗІ, 

також впливає не на користь їх функціональності. Відомо, що програмний 

продукт чи апаратний засіб, який отримав сертифікат, через різні затримки 

в часі може стати застарілим з точки зору підтримуваних ним різних плат-

форм чи інших нововведень. 

В Україні так склалося, що СЗІ різних відомств розроблялися відособ-

лено одна від інших, внаслідок чого уніфікованих і стандартизованих пра-

вил взаємодії між ними не було вироблено [1]. Розроблення схеми взаємо-

дії між різними державними структурами та відомствами — надзвичайно 

дорогий процес, а його ефективність залежить від чинників, на які можна 

вплинути тільки опосередковано або не впливати взагалі. 

Сьогодні в структурних підрозділах ДСНС України актуальною зали-

шається проблема недостатнього фінансування, в т.ч. призначеного для 

забезпечення інформаційної безпеки. Але ситуація поступово міняється, 

тобто в багатьох головних і територіальних управліннях, ця проблема ус-
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пішно вирішується. Однак існує ще немало районних підрозділів, яких во-

на ще навіть не торкнулася. Внаслідок цього головні чи територіальні 

управління з надзвичайних ситуацій намагаються «заощадити» на впрова-

дженні СЗІ, і наслідки такої «вигоди» очевидні. Здебільшого в районах від-

сутні не тільки СЗІ, але й фахівці з інформаційної безпеки. 

Часто проектування СЗІ навіть в головних управліннях проводиться 

власними силами без залучення сторонніх фахівців. Це призводить до того, 

що прийняті рішення щодо захисту комп'ютерного обладнання та мереже-

вого устаткування здебільшого копіюється з інших управлінь, а при виборі 

архітектури СЗІ керуються не реальними завданнями, а дотриманням фор-

мальних вимог. Окрім цього, фахові знання кадрових працівників, які від-

повідають за інформаційну безпеку, далекі від нормативних. Як правило, 

такі співробітники переважно мають знання з області обов’язкових вимог 

до технічних засобів захисту інформації. Внаслідок цього інформаційна 

безпека зводиться до формального дотримання законодавства і регламентів 

її забезпечення, тоді як реальна її складова — набагато ширша проблема. 

Однією з проблем структурних підрозділів ДСНС України є вибір 

пріоритетів – куди саме мають бути направлені зусилля щодо забезпечення 

інформаційної безпеки і наскільки важливо дотримуватись протоколу, аби 

забезпечити необхідний рівень захищеності інформаційної системи. Сьо-

годні в ЗМІ багато говориться про проблему внутрішньої інформаційної 

безпеки, про значні витоки інформації за халатності чи низької кваліфікації 

працівників. Значна кількість статистичних даних свідчить про те, що в 

цьому напрямі є великі прогалини в роботі насамперед працівників служби 

інформаційної безпеки. Якщо на шкідливі програми і хакерські атаки вони 

завжди реагують як на загрозу, від якої необхідно захищатися, то внутріш-

ні вороги (тобто інсайдери) хоча і сприймаються такими ж небезпечними, 

проте заходи захисту від них застосовуються не завжди, не скрізь і в недо-

статньому обсязі. 

Доводиться констатувати, що інформаційну безпеку в структурних 

підрозділах ДСНС України ще й до цього часу не вдалося повністю позба-

вити від перерахованих вище проблем. Проте існують резервні можливос-

ті, використовуючи які головні, територіальні та районні управління по-

жежно-рятувальних служб в змозі вивести захищеність своїх інформацій-

них систем на значно вищий і прогресивніший рівень, який би відповідав 

хоча б нормативних показникам їх експлуатації. 
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ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ У КАНАЛАХ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ’ЯЗКУ 

Цибуляк Б. З., к.ф.−м.н. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

м. Львів, Україна 

У сучасному світі питання захисту інформації набувають все більшого 

значення, оскільки вони стосуються як підприємств, що володіють своїми 

корпоративними секретами, розробками та ін., так і кожної людини зокре-

ма, яка має свою конфіденційну інформацію. Як відомо, інформація має 

свою ціну, тому поява значного числа конкуруючих між собою різних 

структур в умовах ринкової економіки природним чином створила певний 

простір для злочинної діяльності, спрямованої на протизаконне одержання 

інформації, закритої для доступу сторонніх осіб, з метою досягнення мате-

ріальної вигоди або нанесення шкоди юридичним чи фізичним особам [1]. 

Тому одним з основних джерел загроз інформаційної безпеки є викорис-

тання пристроїв технічної розвідки для добування важливої інформації. 

Метою роботи було проаналізувати можливість витоку даних по тех-

нічних каналах та методи їх захисту. До таких каналів можна віднести іс-

нуючі лінії технічних засобів (ТЗ) передачі інформації та допоміжні техні-

чні засоби і системи (мережа електроживлення, пожежна сигналізація, за-

землення, металеві труби систем опалення, водопостачання й інші струмо-

провідні металоконструкції), що проходять через приміщення контрольо-

ваної зони і виходять за її межі, доступ до яких не складно отримати. 

Конфіденційна інформація дуже часто передається по телефонних ко-

мунікаціях, що пов’язано з оперативністю і зручністю використання цього 

виду зв’язку. Не зважаючи на все ширше використання для передачі мов-

ної інформації та даних засобів стільникового зв’язку, апарати дротового 

зв’язку наразі залишаються незмінними атрибутами офісних приміщень 

більшості установ. Слід відзначити, що якраз вони відносяться до розряду 

найменш захищених. І справа не лише в можливості несанкціонованого 

прослуховування телефонних розмов у режимі реального часу, їхнього за-

пису чи ретрансляції, а й у використанні абонентської телефонної лінії для 

встановлення телефонних закладок, прослухуванні приміщень у режимі 

покладеної телефонної трубки, а також використання для живлення засобів 

технічної розвідки чи передачі по них інформації за межі контрольованих 

приміщень [2]. 

Захист мовної інформації досягається проектно-архітектурними рі-

шеннями, проведенням організаційних та технічних заходів, а також ре-

єстрацією електронних пристроїв перехоплення інформації. Виявлення ка-

налів витоку мовної інформації зводиться до реєстрації на об’єкті підслу-

ховуючих пристроїв та систем [3]. 
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Щоб запобігти несанкціонованому використанню телефонних ліній 

крім обмеження фізичного доступу до засобів телефонного зв’язку необ-

хідно використовувати наступні ТЗ: 

 застосування пасивних ТЗ захисту (обриву ліній, лічильників часу роз-

мови, сигналізаторів підключення, у тому числі по міжміському зв’язку); 

 застосування активних ТЗ захисту (пристрої кодування доступу до те-

лефонних ліній, пристрої захисту від паралельного підключення, при-

строї активного маскування інформації та ін.); 

 обмеження небезпечних сигналів; 

 фільтрування небезпечних сигналів; 

 відключення джерел небезпечних сигналів. 

Не завжди вирішення питань захисту інформації можна вирішити 

шляхом залучення спеціалізованих фірм, чи кваліфікованих спеціалістів. У 

результаті аналізу технічних вимог до системи захисту інформації слід об-

рати варіант комплексу пристроїв захисту мовної інформації з використан-

ням засобів, які є в Україні сертифікованими чи мають узгодженні технічні 

умови [3]. До пристроїв захисту телефонних ліній можна віднести: аналіза-

тори стану телефонних ліній «Скеля-1А», «Рікас-4»; фільтри телефонних 

ліній «Скеля-1Ф», «ФЗП-103-2»; «Рікас-1», «Рікас-2», «Базальт-3», призна-

чені для захисту мовної інформації від витоку абонентськими телефонни-

ми лініями внаслідок акустоелектричного перетворення в телефонному 

апараті в режимі «очікування виклику»; «Скеля-1Г», «Кварц-2», «Гном-

4» — генератори шумових сигналів у звуковому діапазоні частот; «Скеля-

1К», «Р5055» фірми «Ренар», призначені для автоматичного включення або 

відключення кінцевих абонентських пристроїв від ліній аналогової телефон-

ної мережі; а також пристрій комбінованої дії «Скеля-1А». 
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