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4. ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ЭТАЛОНА КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ . А.Д. 
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Добророднов. *Сумський державний університет; **Сумський національний аграрний університет; ***Національний 
авіаційний університет. 
6. О ПРОБЛЕМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В СРЕДСТВАХ ЕЕ ОБРАБОТКИ НА НАНО 
УРОВНЕ. В.А. Вышинский. Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. 
7. КВАНТОВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 
ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ТА АМПЛІТУДИ РАДІОСИГНАЛІВ. І.В. Троцишин, Г.Ю. Шокотько, Н.І. 
Троцишина. Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова 
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В.Ф. Дзябура. Хмельницький національний університет 

12-00__13-00, брейк-кава, Обід 
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13-00-16-00 Секційні засідання 
 

Секція 1 – Оптичні  та фізико-хімічні вимірювання; Біомедичні вимірювання і технології;  
Керівники: д.т.н. Кондратов В.Т., д.т.н. Злепко С.М. 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ НА ШЕРОХОВАТОСТЬ 
ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ВИБРООБРАБОТКЕ. В.В. Стрельбицкий. Одесский национальный политехнический 
университет, г. Одесса 
2. АНАЛІЗ ПОХИБОК ДОПЛЕРІВСЬКОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИТРАТОМІРА. Й.Й. Білинський, 
М.О. Стасюк. Вінницький національний технічний університет 
3. МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНОГО ВИМІРЮВАЛЬНОГО 
ПЕРЕТВОРЮВАЧА ШВИДКОСТІ ПОТОКУ. Й.Й. Білинський, М.В. Гладишевський. Вінницький 
національний технічний університет 
4. ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МАЛОГАБАРИТНИХ ОБ’ЄКТІВ СКЛАДНОЇ 
ФОРМИ.  Й.Й. Білинський, І.В. Сухоцька. Вінницький національний технічний університет 
5. ПІДВИЩЕННЯ ВІРОГІДНОСТІ ВИМІРЮВАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРИ РОЗПЛАВУ 
СКЛА. Г.О. Корогод. Київський державний університет технологій та дизайну  
6. ЕКСТРЕМАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ «ПОВІТРЯ-ПАЛИВО» В 
КОТЛОАГРЕГАТАХ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ. А.О. Запорожець. Інститут технічної 
теплофізики НАН України 
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ДИАМЕТРА ГОРЯЩИХ КАПЕЛЬ. С.Г. Орловская, Ф.Ф. 
Каримова, М.С. Шкоропадо. Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 
8. ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗЫ ФРОНТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ. С.В. Бабак, И.В. Богачев. Государственное 
предприятие «НТЦ новейших технологий»  НАН Украины1, Институт технической теплофизики НАН Украины 
9. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОКИСЛЕНИИ 
ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ С.Г. Орловская, М.С. Шкоропадо,  Ю.А. Шевченко. Одесский национальный 
университет имени И.И. Мечникова 
10.. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ОБРОБКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ. Й.Й. Білинський, 
А.Б. Гуральник. Вінницький національний технічний університет 
11. CИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА МІЛІМЕТРОВИХ 
ХВИЛЯХ. Я.В. Савенко, Ф.М. Репа. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут» 
 

 
13-00-16-00 Секційні засідання 

 
Секція 2 – Електричні та радіотехнічні вимірювання; Інформаційно-вимірювальні та 

обчислювальні системи і комплекси в технологічних процесах; 
Керівники: д.т.н. Троцишин І.В., д.т.н. Романюк О.Н. 

 
1. МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ РІЗНИЦІ ФАЗ У ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ Й.Й. Білинський, О.П. Керсов. 
Вінницький національний технічний університет  
2. ВИБІР ОПОРНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ЗАДАЧІ ФАЗОВОЇ ДАЛЬНОМЕТРІЇ. К.Л. Горященко. 
Хмельницький національний університет 
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Annotation. The essence of  three basic scientific directions of mathematical statistics  is described. The basic requirements  to 
averaging  of  results  of  repeated  measuring  transformations  of  physical  quantity  are  considered.  Requirements  under  the  decision  of 
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Все естественные науки, изучающие свойства веществ, материалов, процессов и объектов живой и 

неживой природы являются фундаментальными науками. Математика не относится к естественным наукам, 
т.к. не изучает физические величины и поэтому не является фундаментальной. Она, согласно [1], является 
наукой о структурах, порядке и отношениях. Основной особенностью современной математики считается 
следующая идея –  «природа» математических объектов не имеет особого значения, значимы лишь 
отношения между объектами [2]. В этом и состоит ее отличие и отдаленность от фундаментальных наук. 

В естественных науках первооснову исследований составляют физические модели. Математика 
представляет языковые средства (символы математики и математической логики) другим наукам для 
формализованного описания физических моделей и результатов исследований, идеализации полученных 
моделей, помогает естественным наукам выявлять структурные связи, способствует математическому 
описанию теорий, осмысленных предложений, общих и частных законов природы, получению новых 
результатов. 

Математическая статистика –  это раздел математики, посвященный методам сбора, анализа и 
обработки статистических данных для научных и практических целей. С другой стороны, математическая 
статистика –  наука, разрабатывающая математические методы систематизации и использования 
статистических данных для научных и практических выводов [3]. 

В математической статистике выделяют три основных научных направления: описательная 
статистика, теория оценивания и теория проверки гипотез. 

Описательная статистика –  совокупность эмпирических методов, используемых для 
визуализации и интерпретации данных, не требующих предположений об их вероятностной природе. 

Теория оценивания и теория проверки гипотез опираются на вероятностные (параметрические и 
непарамет-рические) модели происхождения данных. В параметрических моделях характеристики 
изучаемых объектов описыва-ются посредством функций распределений, зависящих от значений их 
параметров (одного или нескольких). Непарамет-рические модели не связаны со спецификацией 
параметрического семейства распределений изучаемых характеристик. 

В математической статистике оцениваются параметры (математическое ожидание, медиана, 
стандартное отклонение, квантили и другие), а также плотности и функции распределения, связанные с 
этими параметрами, с использованием методологии точечного и интервального статистического 
оценивания. Особое внимание уделяется решению проблем, связанных с обработкой выборок малого 
объема. 

Большое значение имеет раздел математической статистики, связанный с проведением выборочных 
обследо-ваний, со свойствами различных схем организации выборок и построением адекватных методов 
оценивания и про-верки гипотез. Метод выборочных обследований (см. [4]) базируется на двух теориях 
математической статистики –  выборе результатов наблюдений из конечной совокупности и выборе их из 
бесконечной совокупности. Особое внимание уделяется процессу формирования такой выборки, которая 
правильно отражает свойства всей совокупности. Другими словами, любая выборка должна осуществляться 
случайно и иметь одинаковую вероятность своего появления. 

Теория проверки гипотез [5] создана в 30-х годах XX века Ю. Нейманом и Э. Пирсоном. 
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Статистическая гипотеза –  это определённое предположение о распределении вероятностей, лежащее в 
основе наблюдаемой выборки данных. Проверка статистической гипотезы –  это процесс принятия решения 
о том, противоречит ли рассматриваемая статистическая гипотеза наблюдаемой выборке данных или нет. В 
теории проверки гипотез критерии появляются как решения точно поставленных оптимальных проблем. 
Методы математической статистики позволяют проверить предположения о законе распределения 
некоторой случайной величины (генеральной совокупности), о значениях параметров этого закона, о 
наличии корреляционной зависимости между случайными величинами, определенными на множестве 
объектов одной и той же генеральной совокупности. 

На сегодняшний день теория оценивания включает в себя следующие научные направления или 
мини-теории: 1) теория оценивания параметров (математического ожидания, медианы, стандартного 
отклонения, квантилей и других), а также плотности и функции распределения, связанные с указанными 
параметрами с использованием точечных и интервальных оценок; 2) теория последовательного 
статистического анализа и 3) теория оптимальной остановки. 

Для целей метрологии наибольший интерес представляет теория последовательного анализа, 
которая допускает, в отличие от традиционных (непоследовательных) методов статистического анализа, 
основанных на использовании случайной выборки фиксированного объема, формирование одного массива 
наблюдений или группы. Причем решение о проведении следующего наблюдения принимается на основе 
уже накопленного массива наблюдений. Это объясняется еще тем, что теория последовательного 
статистического анализа тесно связана с теорией оптимальной остановки [3]. В метрологии при решении 
задач сокращения затрат времени на измерительное преобразование (и измерение) физических величин 
весьма важно знать, когда остановить процесс, чтобы получить оптимальные результаты по точности и 
быстродействию. 

Проблеме обработки результатов многократных измерений или измерительных преобразований 
физических величин* уделяется особое внимание. Это обусловлено несовершенством существующих 
методов статистической обработки результатов многократных измерений, направленных на уменьшение 
влияния случайных помех и наводок на конечный результат измерений, а также насущными требованиями 
практики к повышению точности измерений физических величин. 

Теория вероятностей и математическая статистика утверждает [6], что усреднение результатов n 
измерительных преобразований или измерений1 физических величин в числовой код позволяет получить 

конечный результат с погрешностью в n  меньший, чем без усреднения. Беспрецедентное по масштабам 
синхронное возникновение массовых отказов авиационной, ракетно-космической, ядерно-энергетической и 
другой сложной техники в 1985-1986 годах [7] показал ошибочность данных представлений теории 
вероятностей и математической статистики. Это объясняется отсутствием привязки этих теорий к 
конкретным физическим объектам, свойства которых, их изменения и зависимости меняются в результате 
действия внешних факторов окружающей среды. Использование математических моделей объектов, не 
учитывающих действия влияющих факторов, и приводят к получению недостоверных результатов. 

Как утверждается в [8], практически редко удается снизить общую погрешность измерений более 
чем в 2 –  3 раза с помощью усреднения. Если в составе погрешности преобладает систематическая 
компонента, то усреднение не приводит к повышению точности. Систематическую составляющая 
погрешности невозможно уменьшить путем многократных измерительных преобразований физической 
величины с помощью одного и того же прибора. О наличии случайной составляющей можно судить по 
рассеянию результатов однократных измерительных преобразований. 

Если интервал времени проведения многократных измерительных преобразований  (интервал 
усреднения) меньше времени корреляции, то на каждом отдельно взятом интервале времени усреднения 
кроме случайной, получаем и систематическую составляющую погрешности [9]. Случайная составляющая 
погрешности преобразования должна быть не коррелированна, тогда ее математическое ожидание равно 
нулю и не зависит от значения интервала времени проведения многократных измерительных 
преобразований. 

На сегодняшний день установлено, что [8, 9]: 
1) усреднение результатов n измерительных преобразований или измерений физических величин 

дает эффект только для случайной составляющей погрешности; 
2) результаты измерений должны быть статистически независимыми, т.е. интервал времени между 

соседними измерительными преобразованиями должен быть много больше времени автокорреляции 
случайной составляющей погрешности. В этом случае закон распределения этой составляющей не имеет 
никакого значения; 

3) при усреднении необходимо учитывать спектральный состав сигнала и шума и программно-
технические возможности повышения отношения сигнал/шум. Так, например, усреднение 100 результатов 
измерений в течение 10 с (5 с) не может скомпенсировать компоненты шума, спектр которых лежит ниже 

                                           
 

1 далее везде используется термин «измерительные преобразования», — как более общий термин, 
учитывающий не только прямые, но и избыточные измерения 
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0,1 (0,2) Гц; 
4) многократные измерительные преобразования с усреднением всегда выполняются на конечном 

интервале времени. Погрешность усреднения в случае некоррелированной погрешности не зависит от 
ширины временного окна n , а зависит только от количества отсчетов n  на установленном интервале 
времени; 

5) усреднение может применяться только при постоянном значении преобразуемой или измеряемой 
физической величины. В противном случае нужно учитывать динамическую погрешность или уменьшать 
ширину окна усреднения; 

6) усреднение n  результатов измерительных преобразований физической величины уменьшает 

погрешность в n  раз только для белого шума, спектральные составляющие которого равномерно 
распределены по всему диапазону задействованных частот; 

7) фликкер-шум, спектральная плотность мощности которого растет с понижением частоты, 
ограничивает возможность увеличения точности путем усреднения. Составляющая погрешности, 
обусловленная фликкер-шумом,  может быть существенно снижена только при условии, что ширина 
временного окна n  превышает интервал времени между автокалибровками средства измерений. Однако 
увеличение ширина временного окна n  менее эффективно для фликкер-шума, чем для белого шума, 
поскольку спектральная плотность мощности шума 1 / f  быстро возрастает с уменьшением частоты. 

Указанный эффект проявляется, в частности, в том, что среднее значение 100 результатов измерительного 
преобразования физической величины, выполненных в течение 10 сек, существенно отличаются от среднего 
значения тех же 100 измерительных преобразований физической величины, выполненных за 10 суток [9]. 

Для решения проблем обработки данных необходимы новые подходы, обеспечивающие: 
1) расширение числа используемых стратегий усреднения –  стратегий динамического и 

статического усреднений и их чередований; 
2) сохранение характера изменения значений последовательности данных, получаемых в результате 

измерительного преобразования физической величины, или их закономерное изменение; 
3) сохранение характера изменения значений последовательности данных при использовании 

процесса простой или детерминированной рандомизации; 
4) использование новых подходов к исключению «промахов» и данных, не вписывающихся в 

заданный доверительный интервал; 
5) использование линейной меры рассеяния и обоснованных критериев выбора ее значений; 
6) использование методов динамического усреднения с элементами комбинаторики, как числовых 

значений, так и уравнений числовых значений, с целью получения информативной избыточности и 
расширения номенклатуры методов и алгоритмов обработки; 

7) гибкую процедуру усреднения данных: с управлением, адаптацией, сменой направления 
обработки и т.п.; 

8) использование не жестких вероятностных моделей случайных процессов, а гибких вероятностно-
физических моделей усреднения случайных величин; 

9) использование выборок как фиксированного, так и случайного объемов, а также специальных 
критериев их формирования. При этом формирование выборок случайного объема должно осуществляться 
по результатам обработки текущих значений полученных данных по определенным алгоритмам; 

10) использование методов обработки с использованием законов движения; 
11) распараллеливание процессов обработки данных при использовании сложных алгоритмов; 
12) новые подходы к отображению результатов обработки и получению квазиистинного или 

истинного значения физической величины; 
13) исключение использования необъяснимых парадоксов математической статистики [10] и др. 
Таким образом, назрела необходимость разработки новых фундаментальных подходов на основе 

использования вероятностно-физических моделей случайных величин, законов движения, стратегий 
динамического и статического усреднения и информативной избыточности, линейной мера рассеяния и т.д. 
с целью решения проблем обработки результатов многократных измерительных преобразований 
физической величины, полученных с использованием одного и того же измерительного канала или средства 
измерений. Обработка должна осуществляться без изменения или с закономерным изменением характера 
случайных величин¸ причем преимущественно в процессе преобразования данных выборок (в текущем 
времени) или на ограниченном интервале времени после окончания процесса преобразования. 
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Постановка проблемы 
В начале информационного этапа развития общества значительно возросла роль технических 

систем для решения разнообразных и разноплановых проблем. Развитие современных информационно-
измерительных систем (ИИС) происходит в разных направлениях [1]. С одной стороны этот процесс 
стимулируется постоянным совершенствованием аппаратно-программной базы; появление новых сенсоров с 
повышенными метрологическими характеристиками, для построения которых используются новые 
принципы и материалы на основе достижений нанотехнологий; повышение производительности, 
быстродействию и надежности средств компьютерной техники, обеспечивающей возможность обработки 
больших объемов информации и применения алгоритмов ее обработки значительной сложности; развитие 
средств коммуникации для передачи и защиты измерительной информации на значительные расстояния; 
создание и совершенствование программных средств, ориентированных на использование, как типовых, так 
и функционально-ориентированных программных сред. 

С другой стороны развитие аппаратно-программных средств ИИС стимулирует расширение 
проблематики измерений, распространение их применения на объекты с особыми условиями эксплуатации. 
Примерами последних являются объекты энергетики. Такие объекты используют различные ИИС еще на 
этапах проектирования и ввода их в эксплуатацию. Эти системы должны обеспечить контроль состояния 
технологического оборудования, текущий контроль параметров и характеристик режимов работы 
оборудования, качества производимой электроэнергии и тому подобное. 

За последнее время актуальной и важной стала проблема мониторинга (контроль, диагностика, 
прогноз) состояния окружающей среды пространственнопротяженных и техногенно опасных объектов, в 
том числе АЭС, ТЭС, ГЭС. Эта ранее существующая экологическая проблема стала общеизвестной 
проблемой безопасности страны. 

Полученная в ходе мониторинга информация может быть чрезвычайно полезной не только из-за 
вопросов безопасности населения и обслуживающего персонала таких объектов, но и косвенно 
предоставлять информацию для анализа развития различных технологических процессов по контролю 
уровня возможных вредных выбросов и излучений в штатных и нештатных (катастрофах, авариях и т.д.) 
режимах работы. 

В настоящее время существуют различные международные и государственные программы защиты 
окружающей среды. Примеры аварий Чернобыльской АЭС и на АЭС Фукусимы только подтверждают 
актуальность выполнения этих программ, их расширение, целесообразность разработки специальных 
технических средств для радиационного мониторинга и контроля вредных выбросов в окружающую среду 
[2]. Опыт ликвидации последствий этих аварий показал перспективность использования в составе таких 
технических средств беспилотных авиационных комплексов (БАК). Известны примеры использования таких 
систем для получения видеоинформации и отдельных параметров и характеристик - концентрации 
аэрозолей, излучаемой дозы радиации и тому подобное. Но из-за отсутствия специально разработанных 
ИИС на базе БАК, примеров их такого использования носят единичный характер. В то время через свои 
потенциальные возможности такие системы имеют перспективу дальнейшего развития. Такие системы 
способны обеспечить наблюдение и сбор измерительной информации в автоматическом режиме на больших 
участках вокруг объектов контроля, во вредных для человека условиях и труднодоступных участках 
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местности. Кроме того, многие из перечисленных функций могут быть реализованы с помощью 
дистанционного участия оператора в процессе измерений. 

 

Цель статьи 
 

Целью настоящей работы являетсяобобщение опыта использования современных ИИС в 
совокупности с беспилотными авиационными комплексами и создание на этой основе нового класса 
беспилотных авиационных измерительных систем (БАИС). 

 

Результаты исследований 
 

Проанализируем наиболее общие функциональные свойства такого класса систем для решения 
различных проблем измерений, включая дистанционный мониторинг параметров и характеристик 
окружающей средыпространственно расположенных техногенно опасных объектов, в том числе АЭС, ТЭС, 
ГЭС.  На основании результатов указанного анализа построим классификацию рассматриваемых систем. 

В [3] рассмотрены системы, построенные на базе стационарных наземных пунктов контроля. 
Расположение последних осуществляется с учетом экологических особенностей местности, типа 
ландшафта, метеорологических условий, характеристики источников потенциальных угроз в совокупности с 
экономическими и физико-техническими факторами. 

Разработка и эксплуатация таких систем не всегда оправданы по разным причинам. В первую 
очередь - это ограниченные возможности доступа к определенным пунктам контроля (например, в условиях 
заболоченной местности, разлива рек, наличии скальных массивов и т.д.), необходимость быстрой 
переналадки на тот или иной вид выбросов или излучений необходимость обезопасить персонал от вредного 
воздействия контролируемых объектов. Ведь всегда существует ненулевая вероятность перехода объектов 
контроля в нештатных режимах работы с трудно прогнозируемыми последствиями аварий и инцидентов. 

Другая возможность построения таких систем основывается на использовании в их составе 
беспилотных авиационных комплексов (БАК). Очевидно, первый опыт использования БАК в системах 
мониторинга окружающей среды имел место при изучении последствий аварий на АЭС в Чернобыле 
(Украина) и Фукусиме (Япония) [3]. В этих случаях использовались беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) для видеонаблюдения и сбора аэрозолей в районе АЭС. Итак, БАК в системе способен обеспечить 
перемещение сенсоров ИИС в пространстве по любой замкнутой траектории. Несмотря на то, что в таких 
системах БПЛА используется только как средство транспортировки в пространстве сенсоров, включение их 
в систему в совокупности с новыми достижениями науки и техники предоставляет таким системам новые 
черты и существенно расширяет их функциональные возможности. Этому способствует: 

инновационное информационное обеспечение на базе известных и новых моделей изучаемых 
информационных полей, методов и алгоритмов обработки измерительной информации, программного 
обеспечения, определение динамики характеристик полей в пространстве и во времени с необходимой 
достоверностью и точностью; 

широкое использование методов и средств вычислительной техники для формирования, передачи, 
защиты, обработки информации и хранения данных; 

развитие методов и средств помехоустойчивого и защищенной связи; 
использование новых конструкционных материалов, прежде всего композитных нанопокрытий при 

создании аппаратной части систем, в первую очередь, БАК; 
микроминитюаризация, повышение надежности, уменьшение энергопотребления и удешевление 

модулей системы; 
новейшие энергетические технологии для обеспечения надежного электропитания модулей 

системы; 
развитие средств и систем навигации, организации воздушного движения путем внедрения 

технологий GPS; 
развитие специальных географических информационных технологий и систем; 
развитие технологий обработки и передачи изображений, распознавания образов. 
Приведем следующие интегрированные функциональные возможности, которые можно считать как 

классификационные признаки нового класса ИИС –беспилотных авиационных измерительных систем 
(БАИС): 

1. БАИС является новым измерительным инструментом, а соответственно и измерительным 
ресурсом для проведения различных натурных экспериментов в пространстве и во времени для 
исследований процессов и явлений, происходящих на Земле и в атмосфере. 

2. БАИС обеспечивает безопасность проведения натурных экспериментов путем использования 
дистанционных методов измерений в условиях аварий, катастроф и других нештатных ситуаций. 

3. Широкий круг предметных областей использования БАИС, в том числе обеспечение процесса 
мониторинга по заданной программе динамики параметров и характеристики окружающей среды 
пространственно расположенных техногенно опасных объектов.  В том числе АЭС, ТЭС, ГЭС, и в азличных 
труднодоступных местах (горные, болотистые, водные и лесные массивы). 

4. БАИС позволяет уменьшить объемы финансовых и человеческих ресурсов по сравнению с 
использованием других систем при решении проблем измерений. 
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В общем виде классификация БАИС представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Классификация беспилотных авиационных измерительных систем 

 
Выводы 

 

Создание нового класса ИИС на базе БАК существенно расширяет возможности получения важной 
измерительной информации о процессах и явлениях, которые происходят на земле и в атмосфере. Особенно 
важна роль таких ИИС при авариях, катастрофах и других нештатных ситуациях. Приведены основные 
функциональные возможности БАИС и классификация их основных видов. На сегодня имеем начальный 
этап развития БАИС, но следующие дальнейшие этапы имеют значительную перспективу их интенсивного 
развития и применения. 
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         Вичерпаність частотного ресурсу в ліцензійних (оплачуваних) частотних діапазонах потребує 

для забезпечення прийнятної якості передачі використовувати різні технічні рішення, які дозволяють 
досягати потрібного рівня електромагнітної сумісності, компенсації впливу заважаючих факторів та 
зменшення використовуваного частотного ресурсу. Як правило, такі технічні рішення залежать від виду 
наданої служби, параметрів зони обслуговування та інших. 

Створення мережі безпроводового широкосмугового абонентського доступу до інформаційних 
ресурсів в умовах приміської та сільської забудови є актуальною задачею, оскільки доставка послуг до цих 
районів засобами волоконних оптичних ліній зв’язку в таких умовах звичайно нереальна. У сучасному світі 
постійно зростає потреба в наданні доступу до інформаційних ресурсів Інтернет, телебачення, до послуг 
обміну даними, зокрема, в умовах України в зв’язку із слабким розвитком інфраструктури проводових, 
оптоволоконних мереж на периферії. При цьому  старі вузько смугові технології, які використовують 
телефонну мережу загального користування, все частіше поступаються місцем новим і, зокрема, 
безпроводовим мікрохвильовим системам.  

Вичерпаність ресурсу в ліцензійному діапазоні викликає також суттєве підвищення вартості 
використання ресурсу,  що збільшує вартість наданої послуги. Тому використання вільного частотного 
діапазону, що не підлягає оплаті є актуальною задачею[1]. 

Зменшення смуги сигналу на трасі розповсюдження досягається головним чином використанням 
багатопозиційної модуляції. При цьому понижується енергетична ефективність каналу зв’язку, тобто 
потребується підвищення енергетики каналу передачі для досягнення потрібного рівня якості передачі. 

Надлишок частотного ресурсу в діапазоні біля терагерцового дозволив створити потік телебачення 
надвисокої чіткості, смуга якого навіть після процедури стиску склала більше 3ГГц. Для реалізації 
мінімальних енергетичних втрат використовувалась двох позиційна модуляція ASK. 

Оскільки створення потоку телебачення надвисокої чіткості вимагає значних фінансових витрат і 
навряд чи буде в близькому часі користуватися в Україні масовим попитом то дослідження використання 
неліцензійного терагерцового діапазону виконувалось для служби, що користується загальним попитом, а 
саме передача даних, доступу до інформаційних ресурсів, в тому числі і реалізація абонентського доступу до 
інформаційних ресурсів, наприклад до мережі Інтернет. 

Створений формувач інформаційного потоку [2] на базі чіпа Міkrotik R52nM, який дозволяє 
отримати швидкість передачі в прямому і зворотному каналах по 150Мбіт/с  і підтримує стандарт 802.11n 
використовується в якості модему. 

В формувачі створюються 8 передавальних інформаційних потоків та забезпечується приймання 
восьми потоків. Вказані потоки об’єднуються в один мультиплекс для створення передавального  потоку та 
розгалужуються при прийманні. 

Тобто забезпечується приймання та передача восьми потоків, в кожному із яких підтримується 
швидкість 150Мбіт/с. Таким чином забезпечується загальна швидкість 1,2Гбіт/с в обох напрямках. 

Частотний діапазон на портах формувача – 2,172…2,527 ГГц. 
Такий формувач дозволив розробити канал передачі даних в терагерцовому діапазоні в якості 

модему містить формувач на обох кінцях каналу передачі, лінійний тракт, що забезпечує перенесення 
діапазону 2,172..2,527 ГГц в терагерцовий та терагерцового в 2,172..2,527 ГГц, антени із коефіцієнтом 
підсилення 50дБ. 

Такий канал передачі забезпечує швидкість передачі в обох напрямках 1,2Гбіт/с. Технічні рішення 
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[3] та [4] передбачають створення хот-споків та хот зон.  
 Субпотоки кожного інформаційного потоку ортогональні і створюються програмними засобами, 

забезпечуючи при  цьому мінімальні енергетичні втрати в кожному інформаційному потоці за рахунок 
неспотворених характеристик АЧХ та ГЧП. 

Вісім радіомодулів Mikrotik R52nM та суматор формують груповий сигнал прямого каналу, який 
складеться з восьми спектрів, смугою 40 МГц, та відстанню між центральними частотами 45 Мгц. 

Оскільки створені інформаційні потоки не ортогональні то для мінімізації міжсимвольної 
інтерференції забезпечується частотне рознесення потоків відстанню між центральними частотами 45 Мгц. 

Такий канал придатний для обміну інформацією між двома точками, наприклад, відрізок чи прольот 
РРЛ, або доставка інформації із магістральної лінії до станції розподілу між абонентами служби. Для 
організації абонентського доступу він буде не ефективним, оскільки ефективне використання потоку 
1,2Гбіт/с одним абонентом малоймовірне. 

Таким чином задачею при проектуванні та розгортанні системи доступу абонентів до 
інформаційних ресурсів є: 

- Реалізація потрібної дальності  
- Створення умов надання послуг максимальному числу абонентів  
- Забезпечення прийнятної вартості обладнання та послуг 
- Електромагнітна сумісність із сусідніми системами 
Якщо при створенні високошвидкісного каналу передачі (1,2Гбіт/с в нашому випадку) можна 

компенсувати втрати на трасі за рахунок використання трактів високої потужності, то в абонентському 
доступі вартість такого обладнання виявиться неприйнятною для абонента. Тому технічним рішенням [5] 
передбачається перенесення частоти кожного інформаційного потоку та підсилення потужності в кожному 
інформаційному потоці і мультиплексування в терагерцовому діапазоні. Це дозволяє підвищити енергетику 
кожного інформаційного потоку майже на порядок. Також пропонується використання антен із 
коефіцієнтом підсилення (Кп) 50дБ. Таке значення параметру антени дозволяє підвищити дальність, хоча 
при цьому суттєво зменшується площа, території, що покрита обслуговуванням – ЗО.  

Для ефективного використання наданого інформаційного ресурсу (вартість трафіку, необхідний 
рівень інформаційного ресурсу) приймемо, що швидкість інформаційного потоку на одного абонента 
повинна складати біля 1Мбіт/с, тобто при швидкості 1,2Гбіт/с число одночасно працюючих абонентів в 
одному потоці повинне складати 1200, що нереально при покритті ЗО за допомогою антен із Кп = 50дБ. 

Тому технічним рішенням [5] передбачається модернізація формувача де створюється не один 
мультиплекс інформаційних потоків а декілька, число та параметри яких визначаються при дослідженні 
території яку передбачається покрити обслуговуванням. Кожен мультиплекс підключається до лінійного 
тракту і антени, яка направлена в напрямку, визначеному при дослідженні ЗО.  

Зниження вартості послуги реалізується за рахунок використання терагерцового частотного 
діапазону (в даному випадку на трасі розповсюдження  використовувався діапазон в районі 140ГГц через 
порівняно невисоку вартість обладнання та наявність «провалу» залежності втрат на трасі) та створення 
локальної безпроводової мережі в стандарті 802.11n, що дозволяє із незначними матеріальними тратами 
підключити значну кількість абонентів в межах хот-споту або хот зони, створених  згідно технічних рішень 
[2] та [3]. 

Електромагнітна сумісність із зовнішніми випромінюючими системами забезпечується 
використанням частотного діапазону, який на сьогодні практично не використовується в системах 
безпроводового доступу та передачі даних. 

 Компенсація впливу луна сигналів та їм подібних виконується за рахунок використання 
багаточастотної модуляції (OFDM) та високоякісного завадостійкого  кодування. 

В якості мережестворюючої системи використовувалася система із однією центральною станцією. 
На рис.1 показано приклад одного сектора зони покриття ЦС із використанням чотирьох інформаційних 
мультиплексів  

 

4 
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Рис.1 Ілюстрація варіанту покриття одного сектору системи із однією центральною станцією: 1 –  канали мережі backhaul; 2 – 
зона покриття сектора центральної станції; 3 – центральна станція канали мережі  backhaul; 4 – канал доступу до магістральної 

мережі; 5 – канал магістральної інформаційної мережі;  
 
Широкосмуговим каналом передачі даних ЦС підключається до магістрального інформаційного 

каналу, а каналами мережі backhaul до ЦС підключаються до точки доступу локальних абонентських мереж. 
Мережа backhaul виконується в терагерцовому діапазоні, канал підключення до магістралі також 
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може використовувати терагерцовий діапазон при безпроводовому доступі. 
 
Висновок 
Описане технічне рішення використання терагерцового діапазону для створення мережі 

безпроводового широкосмугового доступу дозволяє суттєво підвищити ефективність використання 
частотного і інформаційного ресурсів. 
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POSSIBILITY OF CREATING A STANDARD OF THE CORRELATED COLOR TEMPERATURE  
 
The  abstract.  Experimental  researches  of  dependence  of  corelated  colour  temperature  are  conducted  from  the  current  of 

incandescent lamp and colour temperature lamp. Basic requirement is analysed to the errors of measuring. 
Keywords: color temperature, spectrum, lamp, standard, pyrometer. 
 

Вступ 
Поверочная схема ДСТУ 3194 [1] в части, которая посвящена бесконтактным средствам измерения 

температуры за излучением в диапазоне от 961,78 оС до 2500  оС, регламентирует измерение традиционных 
для пирометрии видов температуры: радиационной (пирометре полного и частичного излучения), яркостью 
(монохроматические пирометры) и цветовой (пирометре спектрального отношения). Измерение 
корреляционной цветовой температуры не предусмотрено. Ведущие метрологические институты имеют 
соответствующее оборудование для воссоздания, хранения и передачи такой температуры, проводят 
сличение. В СМС строках РТВ (ФРГ) представлены три строки по корреляционной цветовой температуре. 
Есть существенная потребность в обеспечении такого рода измерений. Отсутствие в нашей стране 
регламентации по измерению корреляционной цветовой температуры вероятнее всего связанная с тем, что 
такие измерения, относятся не к области температурных измерений, а к оптико-физическим измерениям, то 
есть находятся на грани двух областей.  

Целью этой работы является попытка разработать основы для метрологического обеспечения 
измерений корреляционной цветовой температуры с учетом существующей эталонной базы в стране. 

 
Основные положения 

Наибольшее распространение использование корреляционной цветовой температуры получило в 
области световых и цветовых измерений. Эти области тесно связаны со зрительным восприятием человека, 
которое в свою очередь зависит от освещения. В области цветовых измерений известно явление 
метамеризма – явление, при котором два разных по спектру цветовых образца имеют один и тот же цвет при 
определенном источнике света, и наоборот – два окрашенных образца воспринимаются одинаково 
окрашенными под одним, но теряют сходство при других условиях освещения (с другими спектральными 
характеристиками излучаемого света). В области световых измерений необходимость стандартных 
источников связана с тем, что спектральная чувствительность измерительных приборов не может точно 
отвечать значению относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения 
для дневного зрения [2], из-за этого существуют погрешности, которые обусловлены спектром излучения. 
Поэтому в этих областях существует необходимость в использовании стандартных источников излучения. 
Стандартные спектры излучения регламентированы, например [3,4]. Для значительной части заданий 
необходимы только таблицы спектральных характеристик таких источников, но существует и потребность в 
реальных источниках. Наиболее доступный – источник типа А. По определению [4] источником типа А 
служит газополная электрическая лампа накаливания с коррелируемой цветовой температурой излучения  
Т =2856К. Согласно [5] для определения корреляционной цветовой температуры необходимо определить 
координаты цветности источника света (х, у) и по графику, с нанесенными на нем линиями Т=const, что 
добавляется, определить цветовую температуру. В диапазоне от 2500 до 8000 К изотемпературные линии 
пересекаются в точке с координатами хо=0,33 и уо=0,19, потому по наклону линии, которая проходит через 
эти две точки (х, у) и (хо, уо) можно найти цветовую температуру точнее. Спектр лампы накаливания не 
совпадает со спектром абсолютно черного тела потому, что коэффициент черноты вольфрама зависит от 
длины волны и угла наблюдения, из-за непостоянства температуры по телу накаливания лампы, а также в 
результате переотражения излучения. Практическая работа нуждается в получении источника типа А с 
помощью выбора режима ламп, то есть с помощью задания ее напряжения, или тока, который проходит 
через нее. Возможны следующие способы получения источника типа А: по спектральному распределению, 
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по координатам цветности, по температуре тела накаливания лампы. Следует выяснить оптимальный способ 
задания и поддержки необходимой цветовой температуры. Используя погрешности задания режиму лампы, 
которые отвечают рабочим эталонам, были рассчитаны, к каким погрешностям это приведет по спектру 
излучение, по координатам цветности, по цветовой температуре нити накаливания и по напряжению 
питания лампы. Такая работа была выполнена, результаты ее напечатаны в [6]. Основные результаты этой 
работы можно представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 

Погрешности воссоздания режима светоизмерительной лампы СИС 107-500 за методами задания 
спектрального распределения, координат цветности, температуры тела накаливания и напряжения 

на цоколе лампы 
Погрешность воссоздания за соответствующим методом Метод воссоздания источника 

типа А с помощью лампы 
накаливания 

По спектральному 
распределению 

По координатам 
цветности 

По температуре нити 
накала лампы 

По напряжению на 
цоколе лампы 

По спектральному 
распределению 

6% от 0,2 до 2,5 мкм
Ѕх = 0,0093 и 
Ѕу=0,0027 

23 К 2,3 В 

По координатам цветности 16% на 550 нм Ѕх=Ѕу= 0,002 55 К 5,5 В 
По температуре нити накала 
лампы 

2 % на 550 нм 
Ѕх = 0,0015 и 
Ѕу=0,000441 

10 К 1 В 

По напряжению на цоколе 
лампы 

2,8% на 550 нм 
Ѕх=0,00076 и 
Ѕу=0,00022 

0,1 К 0,01 В 

 
Анализируя таблицу можно сказать, что точнее всего режим поддерживается самым простым 

методом – по напряжению на цоколе лампы, однако для задания этого режима необходимо определить его 
таким, или иным способом. Менее точный метод – это определение по температуре. Имеется в виду 
температура, которая измерена пирометром спектрального отношения, потому, что другие типы пирометров 
не приспособлены для измерения ламп со спиральным телом накаливания, но вопрос задания режиму опять 
неопределен, поскольку неизвестна связь цветовой и корреляционной цветовой температуры. Точнее всего 
определить цветовую температуру можно по спектру, причем, следует учесть, что приведенные в таблице 
данные основаны на точности спектрорадиометрического эталона (6%) в области от 0,2 до 2,5 мкм, а 
области от 0,38 до 0,76 мкм измерения можно проводить точнее (2%), что означает снижение погрешности 
определения температуры до 8 К.  

 
Предыдущие эксперименты 

Практическая реализация предложенного подхода была выполнена на аппаратуре, которая входит в 
состав государственного первичного эталона единиц координат цвета и координат цветности, 
государственного первичного эталона единиц спектральной плотности энергетической яркости, 
спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности. Схема 
измерений предоставлена на рисунку 1.  

 

 
Рис. 1. Схема измерений взаимосвязи цветовой и корреляционной цветовой температур для ламп с вольфрамовым телом 

накаливания 
 
Использовался пирометр спектрального отношения «Веселка» (1) класс точности 0,6 с верхним 

диапазоном измерений 2600 оС и каналами на длинах волн 400 и 700 нм. Как источник эталонного спектра 
был использован эталонную температурную лампу ТРУ 110-2350 (2), которая проградуирована с шагом 10 
нм по излучению модели черного тела. Излучение проходило через систему линз и зеркал (4). Как 
компаратор использовался монохроматор МДР-41 (5), как приемник - фотодиод Hamamatsu S1337 1010 BQ 
(6), сигнал которого регистрировался пикоамперметром Keithley 6485. По очереди измерялся сигнал от 
эталонной лампы и исследуемой лампы СИРШ-6 (3). По этим данным рассчитывали ее спектр, координаты 
цветности и корреляционную цветовую температуру. Измерения проводились на нескольких режимах 
лампы СИРШ. Результаты измерений предоставлены в таблице 2.  

По результатам измерений получены линейные аппроксимации формулы зависимости 
корреляционной цветовой температуры от силы тока через лампу и от результатов цветового пирометра. 
Если считать, что корреляционная цветовая температура зависит только от распределения истинной 
температуры вдоль тела накаливания лампы, коэффициенту излучения вольфрама и геометрических 
параметров лампы, то участки спектра, которые использует цветовой пирометр, не обязательно должен быть 
в спектральной полосе чувствительности человеческого глаза. В той же таблице 2, приведены отличия 
экспериментально измеренных корреляционных температур от полученных с помощью аппроксимации по 
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току и по цветовой температуре. Видно, что судя по среднеквадратичному отклонению линейная 
аппроксимация по цветовой температуре точнее аппроксимации по току в четыре раза (4,5 К и 18 К). 
Аппроксимация по току квадратичным полиномом снижает среднеквадратичное отклонение аппроксимации 
по току до 10 К. 

 
Таблица 2 

Результаты измерений зависимости корреляционной цветовой температуры от цветовой 
температуры и тока лампы и отклонения аппроксимации этой зависимости от результатов измерения 

Ток лампы 
СИРШ-6 

Координаты 
цветности 

Температура 
Отклонение линейной 
аппроксимации, К 

Отклонение 
квадратичной 

аппроксимации, К 

А x в Цветовая, оС 
Корреляционная 
цветовая, К 

По цветовой 
температуре 

По току По току 

21,89 0,4718 0,4225 2557 2625 5,8789 -6,70758 -11,2024 
20,07 0,4818 0,4221 2410 2500 3,227 18,30046 -10,8422 
19,79 0,4841 0,4210 2376 2465 -3,4748 6,37862 9,853682 
21,04 0,4775 0,4212 2472 2548 -0,3756 -13,64888 0,756247 
22,46 0,4691 0,4214 2600 2650 -4,91 -28,68812 14,11904 

 
Легко сравнить эти величины с требованиями по [5] и с характерными погрешностями пирометра 

спектральных отношений («Веселка»~0,6-1%). 
 

Таблица 3 
Требования к точности измерений корреляционной цветовой температуры за [5] и погрешности 

пирометра «Веселка» 
Тс,  К 3000 2800 2600 2400 2300 2200 
ЅТс,  К 140 120 100 85 79 73 
Пирометр 1%, оС 30 28 26 24 23 22 

 
Проведенные исследования могут служить основой для предложения создания эталона 

корреляционной цветовой температуры. Для создания эталона корреляционной цветовой температуры 
имеется все необходимое оборудование, а дальнейшее обсуждение данного вопроса позволит повысить 
качество последующей работы. 
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Анотація.  Розглядаються  питання,  пов’язані  з  підвищенням  надійності  технологічного  обладнання  з 

жорсткою  та  гнучкою  логікою  для  всіх  промислових  галузей.  Проведено  оцінку  повноти  захисту  для 
технологічного  обладнання  з  різноманітною  складністю,  яка  дозволяє  підійти  до  вирішення  задачі  синтезу 
захисту та оптимізувати його. Запропоновано метод оцінки повноти захисту.  
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BASIC ASPECTS OF PROTECTION OF TECHNOLOGICAL ASSESSMENT  

OF COMPLETENESS EQUIPMENT DISCLAIMER CONTROL SYSTEM  
 
Annotation  The  problems  associated with  the  increased  reliability  of  process  equipment with  rigid  and  flexible  logic  for  all 

industrial sectors. The evaluation of completeness of protection for technological equipment of various complexity, which allows to approach 
the problem of synthesis protection and optimize it. Рroposals method for assessing the completeness of defense. 
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Вступ 
Розглянуті питання, пов’язані з підвищенням надійності технологічного обладнання з жорсткою та 

гнучкою логікою для всіх промислових галузей [1-5]. Поступова відмова це відмова що відбувається в 
результаті повільного, поступового погіршення параметрів об’єкту. Як зазначається в роботі – забезпечення 
надійності можуть проводитися на стадії проектування, виготовлення та експлуатації об’єкту. Описано 
метод оцінки допустимих відхилень визначальних параметрів. Наведено приблизний перелік видів захисту 
для оптимального функціонування обладнання та систем управління. 

Мета введення захисту обладнання від відмов, що виникають у системі управління (СУ) та її оцінки 
– підвищення експлуатаційної надійності СУ, запобігання браку продукції, що випускається, попередження 
аварії устаткування і травматизму обслуговуючого персоналу [2]. 

Визначення допустимих відхилень вибраних параметрів 
Допустимі відхилення визначальних параметрів встановлюється виходячи з ефективності 

функціонування СУ.  Нехай ефективність функціонування СУ визначається деяким функціоналом Е 
[ ,..., , ( ,..., ),..., ( ,..., )]1 1 1 1 2Е Ф x x f y y f y yn mk  (1)

котрий задається параметрами {хi} і функціями {fj(y1,…,yk)}. Якщо припустити, що зміні піддається один з 
параметрів xi, то функція ефективності СУ може бути в загальному випадку зображена графічної залежністю 
E=Ф[xi] (рис. 1). 

 

Eпр

Хвпр

Eд

Хнпр
Хнд Хi(t) Хвд

 
Рис. 1. Графічна залежність функції ефективності системи управління 

 
Зміна параметра xi, може привести до такого рівня ефективності Епр, що використання СУ стає 

практично недоцільним, і більше того, може зруйнувати керований об'єкт. 
Система нерівностей 

x x xпрн првi   (2)

визначає область можливого використання СУ при зміні даного параметра. У цьому випадку хпрн та хпрв – 
нижня і верхня граничні значення параметра хi. 

В силу того, що в більшості випадків межі граничного стану параметрів розмиті, а захисна реакція 
СУ не може бути реалізована миттєво, вводиться рівень ефективності Ед, який би охоплював область 
допустимої зміни визначаючого параметра і відповідно хдн та хдв нижню і верхню межу допустимої зміни 
параметра хi. Область допустимої зміни визначаючого параметра повинна вибиратися таким чином, щоб 
реакція системи захисту виключала б можливість досягнення СУ свого граничного стану. Якщо функціонал 
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виражений через функцію змінного параметра E=Ф[fi(yi)], то ефективність СУ буде залежати від того, 
наскільки точно виконується залежність [fi(yi)]. В цьому випадку межа граничного пр і допустимого  
станів представляють також функції. Система нерівностей визначає область можливого використання СУ 
при зміні даного параметра. 

| ( ) ( ) |f y f yпр прi i    (3)

| ( ) ( ) |f y f yg gi i    (4)

Область допустимого відхилення визначального параметра встановлюється виходячи з точності 
виконання вимог до технологічного процесу. До цих вимог належать: дотримання допусків на розміри 
оброблюваних поверхонь, встановлених меж відхилення значень швидкості обробки часу перемикання 
пристроїв. Технологічний процес обробки на обнаднанні з жорсткою та гнучкою логікою задається 
управляючою програмою (УП), яка визначає траєкторію переміщення виконавчого механізму, моменти 
підключень (перемикань) елементів автоматики. Керуючий вплив, що задається УП перетворюється 
оператором А цільової функції  в вектор стану системи управління  (рис. 2). Через неточності 
перетворення і під впливом зовнішніх збурюючих впливів можлива деяка неузгодженість ∆ між заданим УП 
керуючим впливом і реалізованим вектором стану. 

_ _
A Y     (5)

 

А
Y(x*, *,s,(τ* ) ) δ ( x * ,   * ,s,(?*)) 

 
Рис. 2. Система перетворень 

 

Для забезпечення вимог технологічного процесу необхідно, щоб 
_

|| ||   . 

Оцінка повноти захисту 
Оцінка повноти захисту – одна з основних при визначенні якості системи управління. Вона 

базується на тому, що СУ повинна відтворювати зміну керуючого впливу на керований об'єкт відповідно до 
УП при відхиленнях, що не перевершують допустимі значення. Закон зміни керуючого впливу визначається 
набором функцій, реалізованих системою управління та залежить від виду обладнання, для управління яким 
призначається дана СУ. При цьому необхідно враховувати клас системи управління. Найбільша повнота 
захисту повинна бути передбачена в СУ, що призначаються для керування високоавтоматизованим 
обладнанням, таким, як роботизовані технологічні комплекси, гнучкі виробничі модулі. Системи управління 
1-го класу призначені для автоматизованих верстатів, процес обробки на яких проходять в основному в 
присутності оператора. Тому для таких СУ вимоги до системи захисту можуть бути занижені. В даному 
випадку достатній захист на функціональному рівні деяких пристроїв, що входять в СУ та приводу подачі. 
Системами управління 2-го класу оснащуються верстати-напівавтомати, експлуатовані в умовах серійного 
виробництва. Процес обробки на цих верстатах протікає за значної частки участі оператора, однак меншою 
мірою, ніж у першому випадку. Для даного класу СУ система захисту може бути також вирішена на 
функціональному рівні. При цьому захистом повинні бути охоплені контролери, приводи подачі, привід 
головного руху. Можлива також організація захисту другого рівня. Особливість систем управління 3-го 
класу, призначених для верстатів-напівавтоматів, що працюють в умовах дрібносерійного й одиничного 
виробництва, - можливість підготовки УП біля верстата за допомогою вбудованих засобів програмування. 
При цьому частка участі оператора в технологічному процесі максимальна. Системи управління даного 
класу володіють найбільшим набором функцій і засобів відображення ходу технологічного процесу. В 
даному випадку найбільш важливим є захист каналів передачі інформації між пристроями підготовки та 
відображення інформації та контролером. Для решти пристроїв достатньо захисту на функціональному 
рівні. Відмови систем управління 4-го класу, призначених для складних унікальних верстатів і верстатних 
модулів, в більшості випадків призводять до значних матеріальних втрат через брак дорогої продукції або 
через простої автоматичних систем, що працюють у відсутності оператора, який міг би запобігти простою 
верстата. Незахищена відмова СУ неминуче призводить до поломки верстата. Запобігання великих втрат 
через відмову СУ виправдовує витрати на максимально повний захист. У СУ даного класу найбільш кращі 
види захисту більш високого рівня ієрархії. 

В якості методу оцінки повноти захисту можна запропонувати метод, заснований на одному з 
необхідних властивостей системи управління - взаємозамінності функціональних пристроїв СУ. Сутність 
цього методу полягає в наступному. Після декомпозиції завдання управління на незалежні напрями 
поширення керуючого впливу вздовж кожного напряму виділяються функціональні пристрої. 
Передбачається, що при закінчені розробки системи управління ієрархічна структура системи захисту вже 
відома [2]. Введемо поняття захищаємої структури: захищаєма структура - це частина СУ, яка охоплена 
захистом. 

Таким чином повнота захисту може оцінюватися по правильності та точності виконання функцій 
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при внесенні спотворень в відтворений СУ керуючий вплив при проведенні робіт на перевірку обладнання 
на геометричну або технологічну точність функціонування обладнання. Випробування проводяться по 
всьому набору функцій даної системи управління. За їх результатами виноситься висновок про повноту 
захисту. Якщо отримана оцінка задовольняє вимогам класу обладнання, для якого призначена дана система 
управління, то СУ рекомендується для подальшого застосування. Якщо оцінка незадовільна, то СУ 
допрацьовується методом проведення профілактичного контролю системи захисту для виявлення та 
усунення цих відмов. Профілактичний контроль виконується за допомогою імітації аварійного сигналу на 
вході системи захисту. Це дозволяє оцінити справність системи захисту не тільки в процесі періодичного 
обслуговування, але і при приймально-здавальних та інших випробуваннях обладнання у відповідності з 
затвердженим графіком на його технічне обслуговування. Зміна періодичності перевірок системи захисту 
дає можливість підвищити надійність всієї системи управління. 

В технічній документації на систему управління технологічним обладнанням повинні бути 
сформульовані вимоги до системи захисту. Система захисту повинна передбачати: предаварійну та аварійну 
ситуацію на об’єкті управління, яка може виникнути при створенні вихідної керуючої інформації. Дана 
інформаційна система повинна мати три види спостереження: перше - попередження про відхилення 
параметрів роботи об'єкта без права відключення, друге - про відключення роботи об'єкта через конкретний 
термін часу, який спрацьовує при досягнені граничних параметрів функціонування обладнання, третє - при 
великих відхиленнях в роботі технологічного об'єкта коли виробляється аварійне відключення об'єкта з його 
частковою або повною зупинкою. В документації на систему управління необхідно навести повний перелік 
всіх видів захисту із зазначенням визначальних граничних параметрів:  

- умов спрацювання системи захисту (визначальний параметр) та його допустимі відхилення; 
- максимального часу необхідного для спрацювання системи захисту. 

Висновки 
Проведено оцінку повноти захисту для технологічного обладнання з різноманітною складністю, яка 

дозволяє підійти до вирішення задачі синтезу захисту та оптимізувати його. Запропоновано метод оцінки 
повноти захисту.  

Проаналізовані: 
1. режими захисту, як всієї системи управління, так і визначення аварійних ситуацій по каналах; 
2. залежність функції ефективності системи управління від визначень допустимих відхилень 

вибраних параметрів функціонування обладнання; 
3. система перетворень для визначення допустимих відхилень у роботі технологічного обладнання. 
Ці вимоги дозволять підвищити ефективність керування промисловим технологічним обладнанням. 
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Ход развития вычислительной техники подвержен закону, когда от поколения к поколению 

вычислительных машин наблюдается рост «объема» информации в ее обрабатывающих единицах. 
Оптимальная реализация такой обработки достигается аппаратурной поддержкой хранения, 
транспортировки и обработки новой укрупненной единицы, т.е.  в машине обеспечиваются «комфортные» 
для нее условия, которые присущи машинному операнду. Так, если на заре развития в машинах первого 
поколения в качестве операнда выступает бит – число «0», либо «1» (элемент числовой алгебры Жегалкина), 
то уже  во втором поколении операнд представлен действительным числом (элемент алгебры 
действительных чисел). Известен проект вычислительной машины [1] – машины следующего поколения, в 
котором под операндом уже используется элемент алгебры сложных структур данных. В качестве таких 
алгебр могут выступать числовые системы действительных и комплексных чисел, система кватернионов, а 
также числовые системы, получаемые с помощью коммутативного удвоения, начиная с системы 
действительных чисел. Среди традиционных линейных алгебр, в рассматриваемом подходе перспективу 
находят: алгебра матриц, алгебра полиномов и алгебра рядов  Фурье.  

Перечисленные выше алгебры обладают свойством ассоциативности, а это означает, что они, 
весьма удобно, реализуются в алгебре матриц, с помощью    математического аппарата регулярного 
матричного представления. Таким образом, возникает возможность создания матрично-алгебраических 
вычислительных машин, в которых машинный операнд будет представлен матрицей. Существенное 
преимущество такого подхода состоит в том, что отображение в матричное представление элементов 
ассоциативных алгебр может быть организовано автоматически в машине весьма просто, во всяком случае,  
оно не требует дополнительных специальных преобразований несущих, как аппаратурную нагрузку, так и 
время их реализации. Кроме того, информационный технологический процесс, в операциях известной 
(школьной) алгебры матиц, весьма удобно согласуется с требованиями микроэлектронной технологии для ее 
оптимального использования – получения максимального эффекта при аппаратурной реализации схем 
вычислительной техники. В данном случае имеется в виду реализация дискретных однородных с 
регулярными близлежащими связями схем, а также с ограниченным (малым) в них количеством входов и 
выходов. В практике вычислительной техники такие схемы получили название систолических структур.  

Из выше приведенного следует также, что рабочая информация вне машины свободно может быть 
представлена  в элементах той алгебры, которая лучшим образом отображает исследуемую область 
природы, и это позволяет приблизить входной язык машины к естественному языку математика. Ведь в 
матрично-алгебраической машине по существу реализуется, в качестве машинного языка, язык высокого 
уровня, что существенно упрощает математическое и системное программное обеспечение, которое в 
современных суперЭВМ является камнем преткновения – приводит к значительному удорожанию самого 
обеспечения и непомерной специализации машины.  

Таким образом, если первое и второе поколение было удобным для вычислительного процесса, 
когда обрабатываемая информация представляется в числах, то «матрично-алгебраический» подход 
позволяет создавать средства обработки уже математику, для которого, решаемая задача представлена 
«чисто»  в алгебраической форме и не требуется ее представлять в числовом виде. 

Для создания матрично-алгебраической машины перспективной является микроэлектронная 
элементная база. А вот, что касается следующего уровня миниатюризации средств обработки информации, 
то, по известным прогнозам, в качестве технологии следует перейти на нано уровень, т.е. на уровень 
материальных сгустков соизмеримых с размерами атома, молекулы, вещественной формы существования 
материи. При этом возникает проблема поиска, соответствующей этому уровню материи, информационной 
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технологии. Для ее разрешения, необходимо определить в каких единицах должна быть представлена 
рабочая информация, и на какие материальные образования в нано уровне она должна «опираться».  Каким 
набором действий над информацией должно быть наделено средство обработки информации на нано 
уровне? То есть операторы, какой универсальной алгоритмической системы должны быть положены в 
основу информационного технологического процесса, реализуемого в таком средстве обработки 
информации?  

Заметим, что на интересующем нас измельченном уровне существования материи (размеры атома, 
молекулы) природа уже решила, рассматриваемую нами проблему, при организации обработки информации 
в живой материи. Законы кибернетики указывают на то, что если следовать пройденному природой пути, то 
мы невольно придем к тем же результатам, которые она уже получила. Таким образом, мы невольно сможем 
начать эффективно познавать живую материю. Наши исследования показали [2,3,4,5], что в качестве 
минимальной единицы информации, обрабатываемом на нано уровне следует использовать фотон, с 
которым, в подавляющем большинстве, человек связывает его с информацией. Кроме того, каждый фотон 
защищен от отрицательного влияния внешней среды тем, что он распространяется в двухмерном 
пространстве принадлежащим только ему, и взаимодействие его с другими фотонами возможно именно в 
его же пространстве. Важной его особенностью также является еще и то, что, в математике имеется аналог 
ему – гармоника, с помощью которой природные явления могут быть представлены рядами Фурье. Анализ 
показывает, что явления, вызванные взаимодействием напряженностей электрического и магнитного поля, 
всегда представляют собой ряды Фурье. Из этого следует, что произвольные функции, отличные от рядов 
Фурье, менее пригодны для адекватного описания информационного природного процесса. Ведь, еще раз 
подчеркнем, на современном этапе развития у человечества основным источником информации является 
взаимодействие материи, которыми представлен фотон. Иными словами, на практике теорема Вейерштрасса 
о представлении функций полиномами в данном случае становится менее актуальной, ведь как об этом 
отмечалось природа в изменениях электрического и магнитного полей уже представляет полином – рядом 
Фурье. 
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Будь-яке вимірювання є аналого-цифровим перетворенням, - безліч значень вимірюваної величини, 

замінюються вибираним цифровим еквівалентом. 
Процедура перетворення значень неперервної фізичної у відліки вибірок її цифрових значень 

називається квантуванням (за рівнем, або за часом), і супроводжується появою похибок квантування які 
розділяться на методичні (залежать про обраного способу квантування, вимірювального перетворення), і 
інструментальні, викликані кінцевою роздільною здатністю практичних схем та елементів реальної схеми 
вимірювачів. 

Наприклад, похибка вимірювання частоти залежить від часу вимірювання (доступу до сигналу) - 
методична, а похибки викликані нестабільністю зразкових генераторів, нестабільністю і джиттером 
спрацьовування елементів - інструментальні. 

Методичні похибки створює ЛЮДИНА який вибирає метод вимірювання (послідовного рахунку, 
зворотного рахунку), і створивши методичну похибку, потім героїчно бореться з нею (інтерполяція, часові 
вибірки тощо). 

З інструментальними похибками можна боротися, покращуючи якість елементів схем і сигналів, 
наприклад: сигнал / шум, нестабільності, джиттер, і т.п. 

Генеральна лінія Квантової теорії вимірювального перетворення (КТВП), ЦЕ НЕ СТВОРЮВАТИ 
методичної похибки, а ВИКЛЮЧАТИ умови їх утворення. 

Для частотоміра послідовного рахунку, похибка виникає із-за прив'язки часу до інтервалу часу (1с), 
при цьому роздільна здатність за частотою (методична похибка) складає 1Гц, що ніякого відношення до 
вимірюваної частоти не має, але отримати роздільну здатність менше 1Гц, за час менше 1с - Неможливо . 

 

  
Рис. 1. Порівняння методів вимірюваня частоти Рис. 2 Частотоміри коінциденції 
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Метод зворотного рахунку, має методичну похибку, теж, в наслідок не тільки введення часу 
вимірювання, а й прив'язці його до опорної частоти (зразкової МІРИ), яка призводить до таких-же обмежень !!! 

В рамках КТВП пропонується не створювати умов для виникнення МЕТОДИЧНОЇ похибки 
викликаної встановлених часу вимірювання, саме до початку вимірювань !! 

Наприклад, маючи два сигнали з різними частотами, можна спостерігати збіг фронтів однойменних 
нуль-переходів, яке відбуватиметься з різницевої частотою. Починаємо вимірювання (рахунок імпульсів 
опорної і вимірюваної частот) при першому збігу, а закінчуємо при подальшому (а не через 1с, або інший 
час, який виставляє людини). 

Метод такого вимірювання називають методом коінциденції (подвійного збігу), при цьому шкала 
вимірювального перетворення визначається через відношення А / В, де А і В цілі числа повних фазових 
циклів вимірюваної і опорною частот, ніяких МЕТОДИЧНИХ похибок тут немає !! 

Шкала відносин А / В є найбільш потужною і універсальною в теорії шкал, і з неї можна отримати, 
як окремий випадок - більш прості. Тому вона реалізує досягнення найвищої точності та швидкодії 
вимірювання частоти, в порівнянні з іншими відомими методами. 

 

 
Рис. 3. Ієрархія методів вимірювання частоти  

 
Причому, роздільна здатність шкали відносин (коінциденції) визначається значенням величини 

знаменника (В), і вже при значеннях в 1000 дає шкалу коінциденції з 300тис точок, а збільшення в двійковій 
системі числення може бути оцінений як в «два в ступені дві K мінус два" - для к = 10, буде 2х10-2 = 18, що 
дає виграш в 300 разів, від 1000, що дає 300тис. точок шкали. Збільшуючи до к = 20, виграш складе 2х20-2 = 
38-20 = 18 двійкових розрядів !!, щодо мільйона, або порядку 250000000000 точок шкали, і т.д. 

Але, «методична похибка методу коінциденції» значно менше ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ вже при 
ємності лічильників 10000-100000, які практично рідко краще похибки 10 в -9 або навіть 10 в -6. При цьому 
час вимірювання, а точніше максимальним його значенням залежить тільки від ємності лічильника (100000) 
і значення опорної частоти 1ГГц), дасть значення 0,1 мілісекунди часу вимірювання, при дозвіл менше 
одиниць Герц, в діапазоні частот 10МГц-10ГГц !! 

Значення результату вимірювань частоти визначається множенням дробу А / В на значення опорної, 
а кількість цифр результату (роздільна здатність) вибирається з зазначеного вище співвідношення точок 
Квантової шкали вимірювального перетворення (КШІП), а достовірність кожного з молодших розрядів 
може оцінюватися «глибиною заповнення лічильників», які вибираються на рівні вище роздільної здатності 
по частоті. 

Під час перетворення амплітудних параметрів на відміну від класичних ЦАП-АЦП 
використовується квантовий підхід, типовим представником якого є Атенюатор-подільник Троцишина 
(рис.4). 

Для схем квантового підходу характерна реалізація як шкали коінціденції яка має суттєві переваги 
над класичною (табл.1), так реалізація похідних методів які отримали відповідні назви та мають математичні 
моделі (табл.2.). 
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Рис. 4. Схема атенюатора-подільника Троцишина для 8R 

 
Таблиця 1 

Порівняльні характеристики АПТ і АП Кельвіна 
Кількість резисторів NR 
(N АП Кельвіна) 

2 4 8 16 32 64 128 256 1024 

Кількість квантових 
точок шкали АПТ 

2 6 22 80 324 1260 5022 19948 318964 

Приріст квантованих 
значень 

0 2 14 64 292 1196 4894 19692 317940 

Виграш 1 1,5 2,75 5 10,125 19,69 39,08 77,92 311,5 
 

Таблиця 2 
Математичні моделі ЦАП і АЦП 
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Висновки 
 
Як було наглядно показано вище саме принципи та методологія Квантового вимірювального 

перетворення, дозволяє використовувати ВСІ МОЖЛИВІ (точки квантової шкали), завдяки чому стає 
можливим ОДНОЧАСНО підвищувати і точність (роздільну здатність) і швидкодію вимірювань. 

Для ЦАП–АЦП на основі атенюатора-подільника Троцишина, та особливо його модифікацій 
(табл.2),  вперше стає можливим створювати інтегральні мікросхеми ПРОГРАМОВАНИХ (мається на увазі 
форму характеристики перетворення) в уже готових виробах, що є принциповим для створення адаптованих 
перетворювачів із програмованими, як кількістю точок перетворення, так і їх функціональної залежності. 

В обох видах вимірювальних перетворень КТВП забезпечує ОДНОЧАСНЕ підвищення 
(покращення) суперечливих параметрів точності та швидкодії вимірювань, яке неможливе у класичних. 
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. 
 В кінці другої світової війни зросла кількість міжнародних рейсів цивільної авіації. Для 

забезпечення безпечності польотів країнами антигітлерівської коаліції була створена Міжнародна 
організація цивільної авіації (ІСАО)* і прийнята  конвенція про міжнародну цивільну 
авіацію(Чикаго,1944)*. Протягом кількох років комітетами Міжнародної організації цивільної авіації(ІСАО) 
були розроблені необхідні стандарти і рекомендації з необхідними вимогами до обладнання повітряних 
суден (літаків, гвинтокрилів і т. п. ) і радіомаяків аеродромів. З часом розроблялись нові повітряні судна і 
радіомаяки, модернізувалось обладнання повітряних суден. При цьому уточнялись старі і розроблялись нові 
стандарти і рекомендації. Нова апаратура для повітряних суден і радіомаяків проектувалась з умовою 
одночасного використання як старої, так і нової апаратури. Документи ІСАО друкувались на шести мовах: 
російській, англійській, арабській, іспанській, китайській і французькій.*2 

Вимоги до радіообладнання   літаків і радіомаяків були викладені в Доповнені 10, До Конвенції про 
міжнародну цивільну авіацію . Всі країни, члени ІСАО, для забезпечення безпечних міжнародних польотів 
літаків зобов’язались виконувати вимоги (викладені в стандартах і рекомендаціях) до радіообладнання 
літаків і радіомаяків. Це забезпечувало спільну роботу авіадиспетчерів і пілотів при польотах по 
міжнародних авіатрасах. 

Для забезпечення необхідної інформацією про бортовий номер, висоту польоту і координати літака 
авіадиспетчера використовується система вторинної радіолокації. В систему вторинної радіолокації входять 
наземний радіомаяк і літаковий відповідач на літаку. Радіомаяк в автоматичному режимі передає на 
літаковий відповідач кодовий запит про бортовий номер або висоту польоту. Літаковий відповідач в 
автоматичному режимі передає на радіомаяк інформацію про бортовий номер або висоту польоту з 
одночасною передачею координатною коду. 

При необхідності виділити літак на екран авіадиспетчера просить, він просить екіпаж літака 
забезпечити видачу літаковим відповідачем додаткового імпульсу впізнавання. 

Пілот або штурман натискує кнопку «Знак» і на екрані відмітка координати літака «подвоюється». 
Для забезпечення інформацією про азимут і дальність до радіомаяка екіпажу літака 

використовується також система вторинної радіолокації. Її складовою є радіомаяк і бортова радіосистема 
ближньої навігації (дальномір або РСБН3*). Додатково в даній системі для авіадиспетчерів видається 
координати літака і імпульс впізнавання. 

В Радянському Союзі розробником документації на літакові відповідачі  і системи РСБН* був 
всесоюзний науково – дослідний інститут радіоапаратури (ВНДІРА) в місті Ленінград. В 1964 році був 
розроблений літаковий відповідач  СОМ – 64 з вітчизняним (режим «УВД») і міжнародним (режим «RBS») 
каналами. 

Згідно норм ІСАО при польотах по міжнародних авіатрасах на літаках необхідно встановлювати два 
літакових відповідачі: один працюючий, а другий в гарячому резерві. При відказі працюючого відповідача 
по команді диспетчера екіпаж повинен включити літаковий відповідач гарячого резерву.   

Для забезпечення літаків літаковими відповідачами «гарячого резерву» був розроблений і серійно 

                                           
 

2 Приложение11 к Конвенции о международной гражданской авиации «Обслуживание воздушного движения», издание 
тринадцатое, июль 2001 года. 
3 РСБН – радіосистема ближньої навігації. 
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освоєний літаковий відповідач СО – 70 тільки з міжнародним каналом. Вітчизняний і міжнародний канали 
мають різні несучі частоти, а також різні формати інформаційних сигналів. На перших літаках Радянського 
Союзу обладнаних для польотів по міжнародних трасах, були встановлені літакові відповідачі СОМ – 64 і 
СО – 70 (гарячий резерв). В подальшому для розміщення на нових літаках ВНДІ РА розробив нові літакові 
відповідачі: СО – 69 і А – 511 з вітчизняним каналом; СО – 72 М з вітчизняним і міжнародним каналами; СО 
– 77 з міжнародним каналом «Літаковий відповідач СО – 77 ( з функціями СО – 70) не був розміщений на 
літаках. Для забезпечення «гарячого» резерву був розроблений літаковий відповідач СО – 72 М здвоєний. 

З 1969 року виробником – монополістом літакових відповідачів був Хмельницький радіозавод (в 
подальшому ПО «Новатор»). 

В процесі серійного випуску літакових відповідачів була проведена модернізація літакових 
відповідачів. В літакових відповідачах СОМ – 64, СО – 70, СО – 69 етажерочні і плоскі мікромодулі були 
замінені на інтегральні мікросхеми, а також введені стабілізатори напруги 115В 400Гц. В літакових 
відповідачах СО – 72М і А – 511 і шифраторах інтегральні мікросхеми малої степені інтеграції. Це 
дозволило збільшити назначений ресурс літакових відповідачів і зробити його рівним ресурсу основного 
об’єкта (літака). 

В 1989 – 1992 роках була проведена модернізація літакових відповідачів СОМ – 64, СО – 70, СО – 
72М для забезпечення їх сумісної роботи з системами проти зіткнення і системами супутникової навігації. 

Виробником систем РСБН були підприємства Києва, Казані і Хмельницького. Систему РСБН (Beep 
– m) виготовляв Хмельницький радіозавод. 

В 2001 році була проведена модернізація апаратури Beep – m для забезпечення видачі значення 
дальності до маяка в морських милях замість кілометрів. Це дозволило його розмістити на гвинтокрилах і 
забезпечити їх поставки в країни Південної Америки. 

В 1999 році Науково – дослідним інститутом «Буран» (м. Київ) була розроблена документація на 
адресний відповідач (АР) і систему проти зіткнення, а в 2000 році в кооперації з підприємством ПО 
«Новатор» (м. Хмельницький) виготовленні зразки цієї апаратури і проведені державні випробування . 

Адресний відповідач працює в двох режимах: 
- перший режим – режим RBS. Відповідь дається на всі запити, як і в літакових відповідачах з 

режимом RBS. 
- другий режим – режим адресного діалогу. Відповідь направляється тільки на запит конкретного 

адресата (радіомаяк, літак), який може дешифрувати адрес. 
Використання АВ різко знижує кількість відповідей літакового відповідача, що знижує 

завантаження радіо ефіру в зонах великих аеропортів. Додаткова функція АВ є те, що вони 
використовуються, як складова частина систем проти зіткнення.  
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Розробка сучасних методів аналізу моніторингової інформації, що отримана під час діагностування 

обладнання та його компонентів в тестових та робочих режимах, дозволяє охарактеризувати стан об’єкту. 
Одними із найбільш динамічних параметрів об’єкта, що характеризують його стан, є вібрації. Зміна 
параметрів вібрацій найчастіше проходить синхронно зі зміною внутрішнього стану об’єкту та динамічних 
сил, що діють на контрольований об’єкт або виникають в ньому [1].  

Саме тому в останні роки основна увага приділяється розробці безконтактних методів вібраційної 
діагностики (СВД), перевагою яких є відсутність механічного зв’язку з досліджуваним об'єктом. Серед 
останніх, поширення набули СВД на основі давачів Холу та оптичних сенсорів [1].  

Отримана інформація про вібраційний стан об’єкту в загальному випадку описуються виразом [2]: 
basic cycle noise

n n n nf f f f    (1)

де basic
nf   трендова (постійна) складова вібраційного процесу; cycle

nf   періодична (циклічна) 

складова вібраційного процесу; noise
nf   шум; 1, 2...,n i   ціле число, i   довжина вибірки часового ряду 

вібраційного процесу.  
Як видно із виразу (1) вібраційний процес має періодичні, постійні, а також шумові компоненти, які 

характеризують стан об’єкту [2]. Трендові складові насамперед характеризують постійні або низькочастотні 
процеси, які можуть бути компенсовані на виході давачів або програмним чином на, наприклад, на основі 
лінійної регресії методом найменших квадратів. Для виявлення періодичних процесів та їх частоти існує 
декілька методів. Одним з самих розповсюджених з них є спосіб тригонометричної інтерполяції на основі 
методу найменших квадратів (МНК), який розраховує тригонометричну апроксимацію даних 
інформаційного часового ряду. Так як будь-яка періодична послідовність може бути розкладена в ряд Фурье 
[3], то цьому коефіцієнти перед синусами та косинусами приймаються за коефіцієнти регресії [4] для оцінки 

їх величини. Для цього задаємо безперервну функцію  x
 
для апроксимації дискретної залежності  ig x , 

що мінімізує функціонал виду: 

    
1

min
n

i
i

Q x g x


    (2)

В такому випадку формула  x , що описує криву, яка повторює графік початкової 

експериментальної послідовності, але є нечутливою до випадкових відхилень вимірюваної величини, тобто 

шуму noise
nf . Розглянемо випадок лінійної апроксимації виразу  x : 

       0 0 1 1 m mx c x c x c x        (3)

де    0 , , mx x  – довільні базисні функції; 0 , , mc c – невідомі коефіцієнти регресії; m – кількість 

базисних функцій, яка повинна бути менше кількості заданих точок для того, щоб їх суперпозиція 
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визначалась одним єдиним чином. 
Для вирішення задачі лінійної апроксимації в загальному випадку знаходяться умови найменшої 

суми квадратів відхилень для формули (2) пошуком коренів системи рівнянь при 0
k

Q
c

  , 1, ...,k m . 

Після розрахунку відповідних похідних отримаємо наступну систему алгебраїчних рівнянь: 

          

          

          

0 0 1 1 0
1

0 0 1 1 1
1

0 0 1 1
1

0

0

0

n

m m i
i

n

m m i
i

n

m m i m
i

c x c x c x g x x

c x c x c x g x x

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

c x c x c x g x x








        



         





        














 (4)

Вирішення отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів 0, , mc c  

проводиться за допомогою методу МНК. В результаті, на основі знайдених коефіцієнтів 0, , mc c  

побудується апроксимуюча крива, тобто знайти періодичні складові вібраційного процесу.  
Теоретичні положення запропонованого методу були перевірені при аналізі діагностичної 

інформації отриманої при вимірюванні вібрації системи алмазного шліфування твердого сплаву ВК8. На 
рис. 1 зазображено графік вібраційного процесу, що має місце при роботі шліфувального круга під час 
холостого ходу. На рис. 1.б приведено виділену періодичну складову, а на рис. 1.в – шумову складову 
вібраційного процесу. На рис. 1.г приведено розподіл шумової складової за амплітудою формою, яка 
найбільш подібна до розподілу Гауса. Дослідження проводилися при попередній компенсації трендових 
складових. 

 

a

б

в

г
 

Рис. 1. Вібраційні процеси, які виникають під час роботи шліфувальної системи  на холостому ході  
 

 
Рис. 2. Вібраційні процеси, які виникають під час притискання шліфувального круга  

до заготовки виготовленої з матеріалу ВК8  
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Рис. 3. Вібраційні процеси, які виникають під час обробки  

заготовки виготовленої з матеріалу ВК8 шліфувальним кругом  
 
Аналогічні результати були досягнуті при дослідження вібрацій алмазного круга в момент 

притискання до заготовки (рис.2) та під час шліфування заготовки (рис.3). 
Висновки. Застосування МНК до досліджуваних вібраційних процесів дозволяє виділити 

періодичні складові процесу, що пропорційні періодичності процесів, спричинених роботою розробленої 
системи верстат-пристосування-інструмент-деталь при алмазному шліфуванні твердих сплавів. Проведене 
розділення дозволяє провести більш детальний аналіз періодичних та шумових складових вібраційного 
процесу механічної обробки.  
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В современных конструкциях судов, самолетов и вертолетов, автомобилей все чаще используют 

средне и крупногабаритные детали сложной формы из легкодеформируемых материалов. С целью 
повышения эксплуатационных характеристик указанных деталей широко используют вибрационно-
упрочняющую обработку, которая характеризуется ударным воздействием  рабочего тела (шарика, 
гранулы), с  параметрами (частота, амплитуда колебаний) зависящими от механических свойств 
обрабатываемых материалов, формы и размеров детали  [1, 2].   

Использование вибрационных колебаний позволило усовершенствовать старые и создать новые 
технологические процессы по чистовой обработке поверхностей деталей, а также  их интенсифицировать. 

Следует отметить, что конкретные условия ее применения при разработке технологических 
процессов обработки деталей в каждом конкретном случае требует проведения дополнительных 
исследований [1].  

Таким образом, проведение исследований по разработке и внедрению вибрационных технологий 
упрочнения деталей  является важной задачей. 

Исследование шероховатости поверхности  Ra проводились при обработке неподвижно 
закрепленных плоских образцов (100x150x2) из стали 45 и алюминия Д16, с различной исходной 
шероховатостью поверхности, в рабочей камере, контейнере круглой формы, заполненной стальными 
полированными шариками  (диаметром 4,5 и 6 мм) одного диаметра. При этом объем загрузки шариков и 
детали составлял 75% объема камеры.  

Через определенные промежутки времени (30, 60, 90, 120, 
15, 180, 210 и 240 мин.) эксперимента  образец извлекался из 
колеблющегося контейнера (с амплитудой 4 мм., частотой 21 Гц), 
после чего производился замер шероховатости Ra на плоской 
поверхности образца при помощи профиллографа-профилометра, 
с последующей записью и анализе на компьютере. 

Полученные зависимости шероховатости Ra поверхности 
детали из алюминия Д16 от диаметра шарика и времени обработки 
t представлены на рис.1. Для стали 45 получены аналогичные 
зависимости, поэтому они не представлены. 

Полученная в результате экспериментов зависимость 
(рис.1) шероховатости Ra от диметра шарика и времени обработки 
является нелинейной. С уменьшение диаметра шара и 
увеличением продолжительности обработки шероховатость 
поверхность спадает. 
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Рис. 1. Зависимость шероховатости Ra 
поверхности детали из алюминия Д16 от 

диаметра шарика:  
1-6 мм; 2- 5 мм; 3 - 4 мм. 
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ERROR ANALYSIS OF DOPPLER ULTRASONIC FLOWMETER 
 
Abstract. The basic errors of ultrasonic flowmeters are analyzed.  
Keywords: flow, polluted environments, error, diffraction. 
 
Широкого застосування для вимірювання витрат плинних середовищ набули ультразвукові 

доплерівські витратоміри. Однак наявність бульбашок газу, твердих частинок і градієнтів густини вносять 
додаткові похибки у роботу витратоміра. Тому важливо на основі літературних джерел проаналізувати 
існуючі похибки та причини їх виникнення. 

Похибка від нестабільності ультразвуку c  залежить від зміни температури, складу і тиску 

вимірюваної речовини та складає в середньому 0,5 ÷1 %. Асиметричність електронно-акустичних каналів є 
причиною концентраційних і температурних похибок іншого типу. При зміні швидкості ультразвуку 
(внаслідок коливань температури або вмісту речовини) наявність скомпенсованої асиметрії каналів 
перетворювача викликає похибку  , яка не залежить від швидкості потоку, має чисто акустичне 

походження і проявляється у вигляді дрейфу нуля. Особливістю всіх ультразвукових витратомірів є 
можливість виникнення ревербераційних похибок p . Оскільки в доплерівському витратомірі відбувається 

поширення хвилі в плинному середовищі з можливим вмістом домішок, важливо завжди враховувати 
дифракційні явища і відповідну похибку d . Характер дифракції залежить від безрозмірного параметра p , 

який включає в себе довжину хвилі, радіус частинок і відстань до точки спостереження (для мало 
забруднених середовищ – це приймальний елемент, а для забруднених – наступна частинка). При 1p  , 

коли розміри частинок відносно незначні, можна вважати, що ультразвукова хвиля повністю огинає їх і 
достатньо добре проходить до приймального п’єзоелементу. Відхилення профілю швидкостей потоку від 
розрахованого обумовлює похибки гідродинамічного походження v  [1]. Проаналізувавши [2], 

пропонується розрахунок середньої квадратичної похибки вимірювання витрати за виразом: 

 2 2 2 2 2 2 24 / sin 4 ,
o q calQ D k c t a K k p v d                        

де  D ,  – похибка визначення діаметра труби і кута вимірювання, k – похибка відношення 

середньої швидкості речовини по поперечному перерізу до середньої швидкості по діаметру, t – похибка 

вимірювання інтервалу часу, 
qK – похибка коректора витрати та об’єму речовини, 

calk – похибка 

визначення калібрувального коефіцієнту. При цьому залежно від умов вимірювання слід враховувати 
додаткові похибки. 
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ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ШВИДКОСТІ ПОТОКУ 
 
Анотація. Розроблено ультразвуковий  метод вимірювання швидкості плинних середовищ, математична 

модель  проходження  ультразвукових  коливань  через  плинне  середовище  в  ближній  зоні  ультразвукових 
перетворювачів,  запропоновано  методи  проектування  таких  перетворювачів.  Представлено  методику 
проектування  амплітудночастотного  вимірювача  швидкості  потоку,  а  також  детальний  алгоритм 
проектування. 

Ключові  слова:  ультразвук,  вимірювання  витрати,  амплітудночастотний  витратомір,  швидкість 
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Y. BILYNSKY 1, M. GLADYSHEVSKYI 2 

1Vinnytsia national technical university 
2Metrological center of NJSC “Naftogaz of Ukraine” 

mgladyshevskyi@yahoo.com 
 

DESIGN METHODOLOGY OF AMPLITUDE-FREQUENCY FLOW METER 
 
Annotation.  Ultrasonic method  of  flowing medium  speed measurement  and mathematical model  of  ultrasonic wave  passing 

through  the medium  in  near  zone  of  ultrasound  transducers  were  developed,  proposed  a  design method  of  such  transducers.  Design 
methodology of amplitudefrequency flow meter was presented as well as detailed algorithm of its design. 
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Розробка амплітудно-частотного вимірювача швидкості потоку та витратоміра на його основі стала 

можливою з появою сучасних ультразвукових перетворювачів, а також високошвидкісних аналого-
цифрових перетворювачів і контролерів[1]. 

Відомо, що проектування таких пристроїв обов’язково включає два етапи: вибір структури і вибір 
конструкції. Тобто пошук нового технічного рішення здійснюється шляхом варіювання узагальненими 
прийомами та змінюваними елементами. 

Послідовність дій щодо проектування такого витратоміра можна представити у вигляді алгоритму, 
зображеного на рис. 1. 

Для розробки засобу в першу чергу необхідно встановити розміри поперечного перерізу труби. 

Після чого вибрати такий ультразвуковий перетворювач, який би задовольняв умову DNбл  ,(розміри 

ближньої зони повинні бути більшими від діаметра труби)[2]. 

Згідно критерію інформативності необхідно щоб крBB Критерій інформативності визначається як 

pmр ffdPKB /2  , 

де  рK коефіцієнт перетворення; mP максимальний робочий тиск; pf  найменша резонансна робоча 

частота; d  діаметр мембрани; f  діапазон робочих частот. При цьому необхідно вибирати такий 

п’єзоперетворювач, який би мав мінімальне згасанням, високий робочий тиск , розміри та діапазон частот 
якого задовольняв би даному критерію і умові ближньої зони. 

Збільшення частоти перетворювача тягне за собою зменшення глибини проникнення. Тому 
рекомендується вибирати максимальну частоту, при якій буде забезпечуватися необхідна робоча глибина. 
Для витратоміра вимірювання витрат рідин необхідно вибирати ультразвуковий перетворювач з частотою 
роботи в мегагерцовому діапазоні, а для газів – у діапазоні сотень кілогерц[3]. 

В таблиці 1 наведені дані декількох ультразвукових перетворювачів, які знайшли широке 
використання у вимірюванні витрат плинних середовищ. 
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Рис. 1. Алгоритм проектування амплітудно-частотного витратоміра 
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Таблиця 1 
Основні характеристики ультразвукових перетворювачів, які можуть бути використані під різні 

діаметри труб 

№ Підприємство Модель pK , 

пКл/Па10-5 
MP  , 

МПа 

, ( )pf f  

кГц 

d  , 
мм 

Діаметр труби, 
мм 

1 НИИФИ (РФ) ДПС010 3 125 250 6,0 10 
2 Kistler Ins 

(Швейцария) 
6005 10 100 140 5,5 6 

3 Ditran (США) 2200Vб 14,5 102 250 5,4 8 
4 PCB Piezotronik 

(США) 
119А 3,6 689 400 6,25 20 

5 НИИФИ (РФ) ДПС008 40 63 500 5,0 10 
6 Пьезоэлектрик (РФ) 014М 2000 30 80 5,7 6 
7 Piezotronics 132A36  5,5 11 12,0 6 

 
Знаючи розміри діапазон витрат, а отже діапазон швидкостей вибираютьприймально-передавальні 

підсилювачі ультразвукових сигналів, а також фільтри нижніх частот з урахуванням рівня шумів. При цьому 
діапазон роботи частот підсилювачів вибирають виходячи з умови подвійної ширини діапазону 
ультразвукових перетворювачів. 

Вибір АЦП, а також мікроконтролера проводиться з урахуванням отримання необхідної точності 
перетворення та швидкості та швидкості вимірювання. 

Таким чином, запропонована методика проектування амплітудно-частотного вимірювального 
перетворювача швидкості потоку на основі залежності частоти ультразвукових коливань від швидкості 
потоку дає змогу в подальшому пропонувати перспективні витратоміри рідких і/або газоподібних 
середовищ. 
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В  роботі  запропоновано  засіб  контролю  геометричних  параметрів  малогабаритних  об’єктів  складної 
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AGENT DEFINITION OF GEOMETRICAL PARAMETERS  
OF SMALL-SIZED OBJECTS WITH COMPLEX FORM 

 
The paper presents a means of determining the geometric parameters small objects with complex shapes. 
Key words: control of geometrical parameters, small objects, objects of complex shape. 
 
В сучасних вимірювальних технологіях набуває широкого розповсюдження контроль геометричних 

параметрів малогабаритних об’єктів складної форми за допомогою методів візуалізації, основною 
проблемою яких є не можливість отримати висококонтрасне зображення при знаходженні розмірів об’єктів 
на межі роздільної здатності систем реєстрації. При спробі провести вимірювання в перетині, 
розташованому нижче верхньої межі об'єкта, зображення зони візування стає нечітким та розмитим через 
вплив точок об'єкта, розташованих вище фокальної площини об'єктива.  

В роботі запропоновано засіб контролю геометричних параметрів малогабаритних об’єктів складної 
форми (рис. 1). Особливістю засобу є визначення геометричних параметрів досліджуваних об’єктів з 
високою точністю, за допомогою запропонованого програмного забезпечення, основою якого є 
субпікселний метод визначення координати краю [1].  

 
Рис. 1. Засіб контролю геометричних параметрів малогабаритних об’єктів складної форми 

 
 При контролі геометричних параметрів об’єктів на першому етапі формується зображення 

без об’єкта дослідження, яке завдяки фотоматриці фіксується та подається на комп’ютер, а на другому – 
сферичний наконечник щупа підводиться до досліджуваного об’єкту та формується зображення з об’єктом 
дослідження. Для видалення нерівномірностей виконується віднімання двох зображень. Знаходження 
крайової точки зображення об’єкта зводиться до знаходження спільної точки зображення краю щупа та межі 
зображення об’єкта. Обов’язковою операцією є поправка на дисторсію, оскільки лінзи камери вносять певні 
спотворення . 
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INCREASE OF PROBABILITY OF THE MEASURING CONTROL OF TEMPERATURE OF THE HEATED GLASS 
 
ABSTRACT. The results of experimental researches of probability of the measuring control of temperature of a glass by methods of 

direct and superfluous measurements are submitted.  
Key words: the measuring control, probability, redundant measurements. 
 
Введення. Особливістю температурного контролю процесу скловаріння є необхідність точного 

вимірювання дійсного значення температури. Тому актуальною є задача підвищення точності та 
вірогідності вимірювального контролю температури розплаву скла з використанням методів надлишкових 
вимірювань. Нижче наводяться експериментальні дослідження вірогідності вимірювального контролю 
температури скла методами прямих і надлишкових вимірювань.    

Мета роботи. Метою роботи є підвищення точності та вірогідності вимірювального контролю 
температури методами надлишкових вимірювань [1]. 

Основна частина роботи. Контроль – відображання відповідності між станом об’єкта і заданою 
нормою відповідним висновком [2].  

Кількісною оцінкою вірогідності вимірювального контролю є ймовірність того, що результат 
контролю відповідає дійсному стану об`єкта. Вірогідність контролю може приймати значення від 0 до 1. В 
ідеальному випадку вірогідність дорівнює 1. На практиці через вплив різних факторів (методичних та 
інструментальних) вірогідність відрізняється від 1. Це може привести до недостовірності результату 
контролю.  

 Контроль температури розплаву скла полягає у порівнянні результату вимірювання із заданими 
межами допуску. У випадку, якщо значення температури розплаву скла виходить за межі поля допуску, 
матеріал є непридатним за цим параметром. 

Помилкові рішення при контролі мають дві складові: помилка першого роду α – вірогідність того, 
що об’єкт придатний, а результат контролю негативний («непридатний») та помилка другого роду β – 
вірогідність того, що об’єкт непридатний, а результат контролю позитивний («придатний»). З урахування 
цього, абсолютна вірогідність контролю визначається за рівнянням числових значень: 

1 ( )D     . (1)
У випадку застосування прямого методу при багаторазових вимірюваннях, експериментально були 

отримані наступні данні: α=0,13, β=0,002, D=0,86. Це свідчать про те, що задача підвищення точності 
вимірювального контролю температури розплаву скла прямими методами досі залишається актуальною. 
Тому, для вирішення поставленої задачі, було запропоновано використання методів надлишкових 
вимірювань. 

Особливістю методів надлишкових вимірювань є те, що на відміну від прямих методів вимірюється 
не одна, а декілька однорідних і/або спряжених фізичних величин, які закономірно зв’язані між собою за 
розмірами і є членами арифметичної чи геометричної прогресії або їх комбінацією. Це дає можливість 
скласти систему рівнянь величин з подальшим її розв’язанням. 

Розглянемо застосування методу надлишкових вимірювань температури за допомогою пірометра і 
додаткового джерела випромінювання (лампи розжарювання). В цьому випадку, при лінійній функції перетворення 
вимірювального каналу, система рівнянь величин приймає вид: 

п1 л зм зм

п2 л 0 зм л л л зм

п3 л 0 зм л л л зм

Ф+

Ф + ( )

(Ф +Ф )+ ( )x

U S U U

U S U S kU I U

U S U S k UI U I U

      
        
         

, (2)

де  Uпi  — напруги на пірометричній лампі пірометра; Ф — потік засвічення об’єктиву пірометра; лS — 

крутість перетворення лінійної складової функції перетворення; Uл Іл — потужність на пірометричній лампі, 
яка пропорційна потужності на лампі розжарювання; UІ — потужність на пірометричній лампі, яка 
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пропорційна потужності від досліджуваного об’єкта. 
З системи рівнянь величин (2) значення потужності потоку оптичного випромінювання 

визначається за наступним рівнянням:   

       0 п3 п2 п2 п1 0 л лФ Ф Ф 1x U U U U U I U I 
             

, (3)

де  л лU I UI U I    — потужність, на пірометричній лампі, яка пропорційна потужності від 

досліджуваного об’єкта і лампи розжарювання. 
Для визначення дійсного значення температури, отримане значення потужності (3) підставляється 

в закон Стефана-Больцмана: 
4 Фх xТ А  , (4)

де  cA A    коефіцієнт, який залежить від коефіцієнта використання потоку від об’єкта А і коефіцієнта 

спектрального пропускання системи c ;   — стала Стефана-Больцмана.   

В результаті проведених багаторазових вимірювань температури розплаву скла методами 
надлишкових вимірювань були отримані наступні данні: α=0,002, β=0,0016, D=0,997. Це свідчать про те, що 
результат вимірювального контролю температури методами надлишкових вимірювань відповідає дійсному 
стану об’єкта. Тобто має місце правильність вимірювань.  

Висновки. Аналіз отриманих даних показав, що методи надлишкових вимірювань мають більш високу 
вірогідність достовірності контролю ніж прямі методи. Показано, що обробка експериментальних даних за 
рівнянням надлишкових вимірювань дозволяє виключити вплив мультиплікативної та адитивної складових 
похибки, а також зменшити випадкові складові похибки. Це все обумовлює підвищення точності і вірогідності 
вимірювального контролю температури. 

Крім того, методи надлишкових вимірювань забезпечують додаткове визначення метрологічної 
надійності засобу вимірювального контролю. 

Таким чином методи надлишкових вимірювань переважають методи прямих вимірювань.  
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Рисунок – Схематична модель системи регулювання процесу горіння з екстремальним 
регулятором 
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ЕКСТРЕМАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ «ПОВІТРЯ-ПАЛИВО»  

В КОТЛОАГРЕГАТАХ МАЛОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ 
 
Анотація.Розглянуто  особливості  застосування  методу  пошуку  екстремуму  в  системах  оптимізації 

процесу  горіння.  Запропонована  екстремальна модель  системи регулювання  співвідношення «повітряпаливо»  із 
застосуванням широкосмугового кисневого зонду. 

Ключові слова: екстремальний регулятор, широкосмуговий кисневий зонд, коефіцієнт надлишку повітря, 
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EXTREMALREGULATIONOFAIR-FUELRATIOINBOILERS OFSMALLANDMEDIUMPOWER 

 
Annotation.The features of the search extremum engine optimization method in the combustion process are considered. Proposed 

the model of extreme regulation of airfuel ratio with using the oxygen probe. 
Keywords: extreme controller, broadband oxygen probe, excess air ratio, regulation, control, burning 
 
Оптимізація процесів горіння в топці котла залишається актуальною задачею, що безпосередньо 

пов’язана з мінімізацією витрат палива та зменшення шкідливих викидів в атмосферу [1].  
В даній роботі для систем оптимізації процесом горіння розглядається застосування методу пошуку 

екстремуму, що дозволяє в режимі реального часу знаходити оптимальне співвідношення «повітря-паливо» 
з мінімальними витратами палива. 

Для оцінки ефективності екстремального регулятора була розроблена модель системи регулювання 
процесу горіння з 
екстремальним регулятором на 
базі прикладного пакету 
Simulink [2]. Модель включає в 
себе інерційний об’єкт другого 
порядку з екстремальною 
характеристикою та 
екстремальним регулятором, в 
якому реалізується алгоритм 
рекурентного обчислення 
коефіцієнта передачі та 
пошуку нуля коефіцієнта k. 
Дрейф екстремальної 
характеристики моделюється 
за допомогою гармонічного 

низькочастотного впливу та високочастотних перешкод (на рис.). 
Аналіз даних моделювання дозволяє встановити, що екстремальний регулятор, який працює в 

умовах перешкод, практично повністю виключає дрейф екстремуму, викликаного впливом гармонічного 
сигналу. 

Комплексне впровадження даної системи та налаштування функціональних підсистем 
теплоенергетичних АСУ може значно підвищити ККД цих об’єктів. При цьому можна очікувати як на 
зниження витрат палива, так і на зниження аварійності технологічного обладнання. 
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Аннотация. Описан метод определения эквивалентного диаметра  капли с использованием современных 

приемов обработки изображений. Высокая точность достигается за счет прецизионного определения   площади 
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MEASUREMENT OF BURNING DROPLET EQUIVALENT DIAMETER 

 
 Annotation. New image processing technique is developed to determine equivalent diameter of  burning droplet. High accuracy is 

attained due to precise calculation of droplet surface area at any given instant.  
Key words: droplet, equivalent diameter, image processing. 
 
Поиск альтернативных топлив стимулируется ростом цен на бензин и необходимостью снижения 

содержания вредных веществ в выхлопных газах в соответствии с европейскими нормами. Для создания 
новых видов жидкого топлива необходимы данные по скорости горения отдельных капель. Скорость 
горения является основной характеристикой жидкого топлива, так как она определяет время полного 
сгорания капель.  Кинетика испарения и горения капель описывается законом Срезневского [1]: 

KtDtD eqeq  )0()( 22  (1)

где  )(tDeq – эквивалентный диаметр капли в момент времени t , мм; )0(eqD – эквивалентный диаметр 

капли в момент воспламенения, мм; K – константа скорости горения, мм2/сек. 
В формуле (1) используется эквивалентный диаметр капли, поскольку в поле тяжести и при 

наличии конвективных потоков форма крупных капель заметно отличается от сферической. Напомним, что 
согласно номенклатуре IUPAC [2], эквивалентный диаметр несферической частицы (капли) равен диаметру 
сферической частицы, обладающей идентичными геометрическими, оптическими, электрическими или 
аэродинамическими свойствами. Поскольку скорость горения пропорциональна площади поверхности 
капли, поэтому для количественного описания данного процесса эквивалентным диаметром капли следует 
считать диаметр сферической капли с равной площадью поверхности.  

Как известно, для определения константы скорости горения находят последовательные значения 
эквивалентного диаметра горящей капли, строят график зависимости квадрата диаметра от времени, и 
определяют константу скорости горения по наклону линейного участка графика. Таким образом точность ее 
определения существенно зависит от методики измерения диаметра капли.  

Анализ опубликованных работ показал, что на сегодня отсутствует стандартный метод определения 
эквивалентного диаметра капель. Исследователи используют разные подходы, исходя из цели работы и 
имеющегося оборудования. Наиболее распространенный метод базируется на видеорегистрации процесса 
горения капли и компьютерной обработке зображений. Основное внимание  уделяется  корректному 
определению границ капли, чему мешает излучение пламени и сажистых частиц. Хотя разработаны 
сложные алгоритмы выделения контура капли, чаще всего это делается вручную.   

После выделения бинарного изображения капли, находят ее эквивалентный диаметр, как диаметр 

круга равной площади c
eqD  [3]. Следует подчеркнуть, что найденное таким образом значение совпадает с 

эквивалентным диаметром капли, когда она является сферической. Поскольку капля на подвесе в поле 

тяжести имеет вытянутую форму, полученное значение будет завышенным eqD < c
eqD . Однако, если капля 

характеризуется осевой симметрией, можно найти площадь ее поверхности по формуле для поверхности 
вращения полуконтура капли вокруг вертикальной оси. Тогда  эквивалентный диаметр можно рассчитать с 
высокой точностью по найденной площади поверхности. 

Для исследования кинетики горения капель была создана экспериментальная установка [3], схема 
которой приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1. штатив; 2. подвес из вольфрамовой нити;  

3. капля; 4. катушка Румкорфа; 5. цифровая камера; 6. объектив микроскопа; 7. компьютер. 
 
Так как парафин при комнатной температуре твердый, его предварительно плавили на водяной 

бане, затем шприцом подвешивали каплю на подвес из вольфрамовой нити ( fd =0.114мм). Каплю 

поджигали искровым разрядом с помощью катушки Румкорфа (4). Процесс горения капли регистрировали 
камерой через объектив микроскопа  с увеличением х16. Видеофайлы раскадрировали, кадры обрабатывали  
с использованием  инструментария Image Processing Toolbox пакета MatLab. 

Процедура обработки изображений капли включает следующие операции: считывание и 
кадрирование изображения; медианная фильтрация и повышение контрастности; бинаризация изображения 
капли; выделение полуконтура и аппроксимация его полиномом; расчет площади поверхности вращения 
графика полинома вокруг оси абсцисс и  определение эквивалентного диаметра капли в пикселах;  для 
перевода полученного значения в миллиметры, используем известное значение диаметра подвеса (0.114 мм).  

На рисунке 2 приведены последовательные этапы обработки изображения капли. 
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Рис. 2. Основные этапы обработки изображения капли 
 
С использованием данной методики были обработаны кадры, полученные при горении капли 

октадекана. В таблице приведены значения полученные значения эквивалентного диаметра, в сравнении с 
данными, полученными по  общепринятой методике. Показано, что предложенный метод позволяет 
существенно уменьшить систематическую погрешность определения эквивалентного диаметра капли. 

 
Таблица 

Эквивалентные диаметры капли октадекана, найденные методом [3] и предложенным методом.  
t , сек 9.05 9.29 9.45 9.61 9.77 9.93 10.01 10.17 

c
eqD , пиксел  50.4 48.8 48.2 46.6 46 44.8 44.7 43.2 

eqD , пиксел  46 45 44.3 42.8 42.1 40.8 40.3 39.2 

D , % 9.6 8.5 8.8 8.9 9.3 9.8 10.6 10.2 
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Для определения местоположения и геометрических размеров дефекта широкое распространение 

получили методы, использующие в качестве регистрируемых параметров амплитуду и время задержки 
ультразвукового импульса. При этом точность измерения расстояния зависит от точности определения 
временной задержки прохождения ультразвукового импульса. 

Основными недостатками систем, базирующихся на этих методах контроля, являются: 
сравнительно высокая погрешность измерений, малая разрешающая способность и низкая 
помехозащищенность. 

В традиционных ультразвуковых системах технической диагностики для достижения максимальной 
продольной разрешающей способности, сокращают длину зондирующего сигнала. Считается оптимальным, 
чтобы зондирующий сигнал представлял собой лишь один полупериод резонансного затухающего 
колебания пьезопреобразователя. Однако, использование такого импульсного ультразвукового сигнала, 
имеющего широкий частотный спектр, для зондирования материалов, которые имеют значительную 
частотную зависимость затухания ультразвука, становится весьма проблематичным. Сложность 
обнаружения короткого импульсного сигнала на фоне шумов, а также резкое его затухание в реальных 
структурах не позволяет воспользоваться его преимуществами и не обеспечивает необходимой 
разрешающей способности. 

Наиболее перспективными в ультразвуковом неразрушающем контроле являются методы, 
основанные на измерении и регистрации амплитуды и фазы отраженной от неоднородности исследуемого 
образца ультразвуковой волны. В системах, реализующих эти методы, целесообразно  использовать 
радиоимпульсные сигналы с частотой заполнения 0,1…10 МГц. При этом высокую разрешающую 
способность и помехозащищенность обеспечивают за счет согласованной фильтрации и временного сжатия 
эхо-импульса при использовании длинных зондирующих радиоимпульсов с их фазовой модуляцией. 
Преимущество фазового метода – большая точность – обусловлено тем, что сдвиг фаз измеряют на 
установившейся части эхо-импульса, где соотношение сигнал-шум достаточно велико. 

Структурная схема измерительного канала радиоимпульсного фазометра приведена на рис. 1. Время 
одного обращения к сигналу составляет 0,5 нс. При несущей частоте радиоимпульса 1 МГц общее время 
обращения к сигналу составляет 0,25 мкс (четверть периода). Вычисленные значения амплитуды и фазы УЗ 
сигнала в дальнейшем используются для расчета и построения трехмерного изображения неоднородности 
внутренней структуры исследуемого образца. 

Основные погрешности при измерении сдвига фаз, возникающие в измерительном канале: 
- от неточности установки 90-градусного сдвига в квадратурных каналах; 
- от неидентичности коэффициентов передачи УВХ1 и УВХ2; 
- из-за возникновения нелинейных искажений принятого сигнала (наличия гармоник). 
Важным элементом ультразвуковых систем неразрушающего контроля является сенсор. Как 

правило, в качестве сенсора используются пьзоэлектрические преобразователи. В таких системах имеется 
набор преобразователей, они имеют большую площадь излучающей поверхности, узкую диаграмму 
направленности и могут прозвучивать только часть контролируемого образца. Кроме того, при попадании 
ультразвукового сигнала на преобразователь под наклоном, в каждой его точке принятый сигнал имеет 
различную фазу. В этом случае сложно повысить разрешающую способность. 

Предлагается использовать малоапертурные магнитострикционные сенсоры, имеющие диаметр 
излучающей поверхности 0,3…1,0 мм. Диаграмма направленности таких сенсоров является сферической. 



 

10-14 вересня 2015 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015 47
 

Это позволяет использовать систему для контроля всего образца. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема измерительного канала радиоимпульсного фазометра: 

ФД – фазовый детектор; ФИ – формирователь импульсов; УВХ – устройство выборки и хранения 
 
Если в качестве принимающего использовать только один сенсор, то систему контроля необходимо 

снабдить двухкоординатным устройством перемещений принимающего сенсора по поверхности 
исследуемого образца. В этом случае достаточно только одного измерительного канала, однако, 
длительность процедуры контроля будет значительной. Например, для снятия поля значений 16 х 16 
необходимо провести 256 процедур позиционирования преобразователя, что весьма трудоемко и вносит 
дополнительные погрешности в процесс измерения. 

Значительно сократить время контроля можно, используя линейку малоапертурных 
магнитострикционных сенсоров. При этом устройство перемещений должно осуществлять 
позиционирование линейки сенсоров лишь вдоль одной координаты перпендикулярно линии расположения 
преобразователей, а количество измерительных каналов возрастает. В этом случае время измерения 
характеристик ультразвукового поля сокращается более чем на порядок. Увеличение количества 
измерительных каналов не является сложной технической проблемой при современном развитии уровня 
интеграции электронных схем. 

При рассмотренном варианте построения системы возникают дополнительные погрешности, 
вызванные неидентичностью сенсоров в линейке и измерительных каналов. Эти погрешности являются 
систематическими инструментальными и легко могут быть учтены и исключены из результатов измерений. 

Интересным является вариант построения системы контроля, при котором используется матрица 
малоапертурных сенсоров. В этом случае отпадает необходимость использования механического 
высокоточного устройства перемещений, а измерение характеристик ультразвукового поля проводится за 
один раз, что существенно уменьшает время контроля. Однако в этом случае значительно увеличиваются 
требования к устройствам выборки и хранения в измерительных каналах, которые должны «хранить» 
мгновенные аналоговые значения принятых сигналов в течение всего цикла их преобразования в цифровой 
код с помощью АЦП. При современном уровне развития интегральной схемотехники (широко выпускаются 
операционные усилители с очень малыми токами утечки), а также, при массовом производстве 
интегральных АЦП с малым временем преобразования входного сигнала в цифровой код, эта задача 
решается достаточно просто. 

Использование фазовой обработки ультразвуковых сигналов в системах ультразвукового контроля с 
малоапертурными магнитострикционными сенсорами позволяет более чем на порядок увеличить 
продольную и поперечную разрешающую способность, уменьшить время контроля, а также исследовать 
весь образец. 
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Широкое применение тугоплавких металлов (вольфрама, молибдена) и их оксидов в различных 

отраслях промышленности и технике вызывает необходимость обстоятельных исследований  их окисления  
при высоких температурах. Важной характеристикой процесса окисления является температура тела. Она 
также даёт возможность разобраться с механизмами процессов тепло и массообмена, протекающих на 
поверхности образцов при взаимодействии с газообразным окислителем. Возникает необходимость 
разработки и усовершенствования различных методов измерения температуры и кинетики окисления 
металлов. 

В данной работе был разработан и использован комплексный метод измерения температуры и 
температурных полей на поверхности нагретых металлов на базе методов яркостной и цифровой 
пирометрии, а такжеэлектротермографического метода.Помимо этого, в задачи работы входило разработка 
методов исследования роста оксидных структур на поверхности тугоплавких металлов, изучение их 
геометрических и кинетических характеристик. 

Одним из широкоприменяемых методов исследования взаимодействия металлов с газами является 
электротермографический метод [1].Основу этого метода составляет программированное нагревание 
электрическим током тонких металлических  нитей  в  потоке  газообразного окислителя. Температура 
нагреваемого проводника определяется из зависимости удельного сопротивления от температуры. 

Для нахождения  температурного поляпо поверхностиметаллического образца нами был разработан  
оптико-цифровой метод [2,3], заключающийся в измерении температуры в центре проводника 0T  при 

помощи яркостного пирометра с одновременной регистрацией излучения проводника цифровой камерой 
через интерференционный светофильтр ( мкм77.0 ). Время экспозиции подбиралось таким образом, 
чтобы сигнал матрицы находился в области линейности. Оцифрованное изображение обрабатывалось на 
компьютере в пакете программ Matlab. Соотношение между сигналами матрицы цифровой камеры в 

произвольной точке  xS  и температурой  xT  находится из формулы Вина: 

   
0

0

1 1
ln

S

T x T C S x

  
    

 
, 

hc
C

k
  

где  λ –длина волны, м; 0S - сигнал матрици цифровой камери в центре проводника;h = 
6,626 · 10-34 Дж·с–постаянная Планка; с = 3·108 м/с–скорость света в вакууме;k = 1, 38 · 10-

23 Дж/К–постоянная Больцмана; 
На рис. 1 представлена зависимость стационарной температуры вольфрамового проводника 

(диаметром d= 300км, длиной L = 0,1 м) от силы нагревающего тока. При помощи яркостного пирометра 
получено значение максимальной температуры в центре проводника, аэлектротермографического метода – 
среднее значениетемпературы.Использование этих двух методов позволило определить стационарные 
тепловые режимы нагрева и окисления вольфрамового проводника, описать механизмы тепломассообмена в 
этих состояниях и  найти область критических параметров (температура, геометрические размеры 
проводника, критическое значение силы тока), при которых происходит переход к нестационарному 
течению процессов окисления и тепломассообмена. 
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Рис. 1. Стационарные режимы нагрева и окисления вольфрамового проводника.  

Линия с точками- электротермографическийметод, кружки – метод яркостной пирометрии 
 
В результате применения оптико-цифрового метода в области высоких температур (область 

свечения) были получены распределения температуры по длине проводника при различных токах нагрева 
(рис.2), что позволило нам уточнить значения локальных температур на поверхности нагретого металла. 

 

 
Рис. 2. Распределение температуры по длине вольфрамового проводника. 1- I= 7 A,  2–I=6,8 A,3–I=6,5 A 

 
В результате исследованияповерхности вольфрамовых проводников, нагреваемых электрическим 

током в различных стационарных состояниях, установлено, что заметное окисление вольфрама происходит 
при температурах выше 1000К. Видео регистрация состояния образца в режиме реального времени 
позволила обнаружить на поверхности основного оксида ветвистые структуры- кристаллы оксида 
вольфрама (рис.3а).  

Для определения размеров кристаллов и установления закономерностей их роста в процессе 
окисления было проведено видео микроскопирование поверхности вольфрама в режиме реального времени 
с передачей данных на компьютер. Обработка полученных цифровых изображений позволила проследить 
динамику роста кристаллов (рис.3б), определить скорость  роста кристалла в продольном и поперечном 
направлениях и установить особенности формирования оксидного слоя  на поверхности вольфрама. 
Кристалл, представленный на рис.3б рос при температуре поверхности 1020-1050К. Причем,  скорость роста 
кристалла в поперечном направлении практически в 3 раза больше, чем в продольном. 

Таким образом, разработаны методы определения температурных полей и кинетики роста оксидных 
структур на поверхности нагретых металлов. Установлено, что рост пластинчатых кристаллов на 
поверхности вольфрама начинается с нитевидных, причем пластинки развиваются либо путем зарастания 
перемычек между соседними параллельными нитевидными кристаллами, либо путем расширения 
призматических граней нитевидного кристалла в противоположные стороны. Определенытемпературные 
режимы формирования ветвистых оксидных структур на поверхности вольфрама. 
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а) б) 

Рисунок 3 - Изображение поверхности проводника (а) и геометрические размеры  
одного из кристалловоксида вольфрама в процессе его роста (б).  

h –высота кристалла, l –ширина кристалла 
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Анотація.  Проаналізовано  основні  методи  фазових  вимірювань,  виявлено  їх  основні  недоліки, 

запропоновано метод вимірювання різниці фаз у широкому діапазоні. 
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METHODS OF MEASURING THE PHASE DIFFERENCE IN A WIDE RANGE 

 
Abstract. The basic methods of phase measurements are analyzed, its main shortcomings are defined, a method of measuring the 

phase difference in a wide range is proposed.  
Keywords: the phase difference, the range of phase change, microcontroller, changes in signal amplitude, signal synthesis. 
 
Вимірювання різниці фаз є важливою задачею сучасності та використовується в багатьох галузях 

науки і промисловості, таких як радіолокація, радіонавігація, радіофізиці та ін. Крім того фазові 
вимірювання використовуються у приладах для вимірювання відстаней, геометричних та фізичних 
параметрів об’єктів [0]. 

Вимірювання різниці фаз може бути реалізовано багатьма способами: осцилографічним методом, 
методом компенсації фази, методом перетворення часового інтервалу в напругу, цифровим методом 
підрахунку кількості імпульсів, методом вимірювання фази з перетворенням частоти, квадратурним 
методом вимірювання фазового зсуву, синхронним детектуванням, методом перетворення Фур’є, за 
допомогою перетворення Гілберта [0, 2]. Проте усі ці методи мають обмежений діапазон вимірювання 
менше одного періоду. Так наприклад у роботі [0] пропонується метод вимірювання фазового зсуву у 
широкому діапазоні з використанням штучної затримки одного з сигналів, яку потім необхідно враховувати 
в розрахунках, проте, такий метод не є автоматичним. У роботі [3] запропоновано спосіб розширення 
діапазону вимірювання різниці фаз методом підрахунку фазових циклів. Проте, цей метод потребує щоб 
початкові значення різниці фаз знаходились у межах від 0 до 2π. Таким чином сучасні методи фазових 
вимірювань не дозволяють в автоматичному режимі визначати фазовий зсув у широкому діапазоні. Тому на 
сьогодні актуальною залишається задача автоматичного вимірювання різниці фаз у широкому діапазоні. 

В роботі пропонується метод вимірювання різниці фаз у широкому  діапазоні, оснований на зміні 
амплітуди сигналу, оскільки сучасні мікроконтролери здатні генерувати сигнали широкого спектру амплітуд  
і частот, що дозволяє однозначно визначити різницю фаз у діапазоні більше 2π. Таким чином, синтез 
сигналів змінної форми дозволяє у автоматичному режимі проводити вимірювання в широкому діапазоні 
зміни фази із високою точністю. 
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ВИБІР ОПОРНОГО ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ЗАДАЧІ ФАЗОВОЇ ДАЛЬНОМЕТРІЇ 

 
В  статті  представлені  результати  моделювання  визначення  спектрального  аналізу  сигналів,  що 

складаються  з  гармонійних  сигналів  із  нецілими  періодами.  Для  аналізу  застосовано  дискретне  перетворення 
Фур’є.  Досліджено  зміну  спектральних  складових  при  зміні  ширини  вікна  за  рахунок  відкидання  відліків. 
Встановлено можливість більш акуратного визначення спектральних складових сигналу за рахунок накопичення 
результатів ДПФ. 
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This  article  presents  the  results  of  simulation  definition  spectral  analysis  of  signals, which  consist  of  harmonic 

signals with noninteger periods. To analyze the discrete Fourier transform  is applied. The change of spectral components 
studied  by  changing  width  of  Fourier  transformation  by  discarding  samples.  We  found  possibility  of  a  more  precise 
determination of the spectral components of the signal due to the accumulation of the results of DFT. 

Keywords: window analysis, Fourier transform. 
 
В попередньо проведених дослідженнях [1, 2] показано, що сигнали відбиття у фазовому методі на 

кожній частоті є векторною сумою гармонійних сигналів на частоті зондування, але сумарний вектор буде 
змінюватись в залежності від частоти сигналу. Отже, для визначення пошкоджень в провідниковій лінії та 
визначення характеристик цих пошкоджень, в роботі [3] запропоновано застосовувати алгоритм на основі 
зміни ширини вікна для дискретного перетворення Фур’є для аналізу 
сигналу відбиття як функції "амплітуда сигналу відбиття – частота 
сигналу". Проведені моделювання в [3] були виконані для ідеального 

сигналу виду  0 cos 2U ft , для якого цілком зрозуміло, що спектр 

такого сигналу містить тільки центральну частоту f . Для 

моделювання реального опорного генератора використано 
середовище MatLab. Для формування спектру сигналу було 
використано окрему процедуру, яка дозволяє визначити 
нерівномірність спектру у виді змін від 0 до +1. Встановлення 
відповідних значень дозволяє описати довільну нерівномірність 
спектру генератора. Результатом створеного масиву є 
характеристика, яка за своєю формою відповідає до спектральної 
характеристики довільного генератора. Характеристика показана на 
рис. 1. 

Встановлено, що ні фур’є аналіз, ні представлений алгоритм за даного рівня нерівномірності 
спектру не дають адекватної оцінки сигналу.  
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Рис. 2. Порівняння нерівномірності спектрів для (а) довільного генератора, що описується масивом SigKoef при SigKoefSt=5; 10; 
15; 20; 30; (б) спектральна характеристика генератора на базі AD9850 (CLKIN = 125 MHz/fOUT = 41 MHz) [4] 
 
На рис. 2 показано порівняння спектральних характеристик сигналів для модельованого генератора 

та реального генератора на базі DDS синтезатора AD9850 [4]. Як видно, за рівня SigKoefSt=30 форма кривої 
(рис. 2, а), що представляє нерівномірність спектру визначає придушення бокових гармонік в спектрі на 
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Рис. 1. Характеристика довільного 
генератора, що описується масивом 

SigKoef при SigKoefSt=10 
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рівні 
1

20lg 27
0,04

  дБ, в той час як 

для AD9850 (рис. 2, б) ця величина 
складає понад 54 дБ. Отже, зростання 
рівня придушення бокових гармонік 
в спектрі легко може бути досягнуто 
зростанням величини SigKoefSt до 
більших значень. 

На рис. 3 показано результат 
роботи алгоритму виявлення 
складових сигналу з довільним 
значенням частот та фаз. Цифрами 
"5" та "30" показано криві, що 
відображують спектральні складові 
при SigKoefSt=5 та SigKoefSt=30, 
відповідно. Як видно, зростання 
значення SigKoefSt, а отже і рівня 
придушення бокових гармонік в 
спектрі, дозволяє більш вірно 
виявляти амплітуди сигналів. Для 
прикладу, сигнал "А" є значно вищим за амплітудою ніж сигнал "Б" (рис. 9) при рівні SigKoefSt=5, а вже за 
рівня SigKoefSt=5 сигнал "Б" стає вищім за "А", що коректніше відображує рівні сигналів в початковому 
модельованому сигналі (рівні 24 та 29 одиниць). Тенденція до вірного визначення амплітуд та їх 
співвідношення залишається при подальшому зростанні SigKoefSt. Крім того, зменшується розтікання 
сигналів та покращується їх форма, що дозволяє детектувати сигнали з меншими амплітудами. 

Висновки 
В результаті дослідження встановлено наступне: 
1. Проаналізовано типи та характеристики опорних генераторів сигналів, що можуть бути 

використані для побудови пристрою для визначення стану провідникової лінії. 
2. Виконано моделювання спектральних складових генератора вихідного сигналу, а також 

моделювання роботи алгоритму визначення складових сигналів, 
3. Розроблена модель нерівномірності спектральної характеристики дозволяє встановити довільне 

значення рівня придушення бокових гармонік в спектрі сигналу опорного генератора сигналів. 
Представлений в результаті роботи моделі графік корелюється зі спектральними характеристиками реальних 
генераторів. 

4. Проведене моделювання алгоритму виявлення сигналів довільної частоти та фази в порівнянні з 
ДПФ показало, що розроблений в роботі [3] алгоритм здатний працювати та виявляти сигнали навіть при 
рівні подавлення бокових гармонік в спектрі на рівні 27 дБ. Тому розроблений алгоритм може бути успішно 
використано для виявлення сигналів не тільки для задач фазометрії, а також і інших прикладних досліджень. 
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Рис. 3. Виявлення складових сигналу з довільним значенням частот та фаз при 
SigKoefSt=5 та 30. Для порівняння показано результат ДПФ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЗОВИХ ПОРТРЕТІВ ГЕНЕРАТОРІВ  

ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ НА ОСНОВІ ТРАНЗИСТОРНИХ  
СТРУКТУР З ВІД’ЄМНОЮ ПРОВІДНІСТЮ 

 
Анотація. За допомогою модифікованого рівняння Ван дер Поля отримано фазові портрети генераторів 

електричних  коливань на  основі транзисторних  структур  з  від’ємною провідністю.  Дослідження проведено  для 
осциляторного і релаксаційного режимів роботи генераторів. 
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RESEARCHING THE PHASE PORTRAITS OF THE ELECTRICAL OSCILLATION GENERATORS  

BASED ON THE TRANSISTOR STRUCTURES WITH NEGATIVE CONDUCTANCE 
 
Annotation.  The  phase  portraits  of  the  electrical  oscillation  generators  based  on  the  transistor  structures  with  negative 

conductivity have been obtained using the Van der Pol modified equation. The research was carried out for relaxation and oscillator modes 
of the generator. 

Keywords: generator, negative conductivity, transistor structure, phase plane. 
 
Як відомо, важливою і актуальною задачею аналізу динамічних процесів у генераторах електричних 

коливань на основі транзисторних структур з від’ємною провідністю є дослідження їхніх фазових портретів 
[1]. 
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а)        б) 

Рис. 1. Еквівалентна схема (а) та апроксимована ВАХ ТСВП (б) генератора електричних коливань 
 
Для еквівалентної схеми генератора (рис. 1,а) на основі першого закону Кірхгофа  маємо:  
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Продиференціювавши рівняння (1) і привівши подібні у роботі [3] було отримано таке 

диференціальне рівняння у нормованому часі 0t    (де 0 1 LC   - частота генерованих коливань) 
2

2
0
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. (2)

Рівняння апроксимації статичної ВАХ ТСВО поліномом третього степеня [2] 

     3 2 2 33 3T S S S S Si u I gU hU g hU u hU u hu       , (3)

де  ,g h  - коефіцієнти апроксимації. 

Відповідно до методики [3], підставивши ( )Ti u  з (3) у (2) та привівши подібні, диференціальне 

рівняння (2) приведено до рівняння Ван дер Поля виду 
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де безрозмірні коефіцієнти із урахуванням апроксимації (3) обраховуються по таких формулах 
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Висновки 
Дослідження фазових портретів генераторів електричних коливань на основі транзисторних 

структур з від’ємною провідністю підтверджує їхню стійку роботу на всій спадній ділянці ВАХ ТСВП виду 
рис. 1,б. Переміщення робочої точки по спадній ділянці ВАХ призводить до зміни режиму роботи (від 
осциляторного до релаксаційного), а також частоти і амплітуди генерованих коливань. 
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ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗАТОР ВЧ-СИГНАЛІВ  

 
Анотація. Запропоновано метод аналогоцифрового перетворення ВЧсигналів з цифровим коригуванням 

динамічних  похибок  та  метод  спектрального  оцінювання  на  базі    багатоетапного  адаптивного  цифрового 
оброблення сигналів. На основі  запропонованих методів розроблено автоматизований цифровий аналізатор ВЧ
сигналів, що характеризується високою точністю та розширеними функціональними можливостями. 
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DIGITAL SIGNAL ANALYZER OF HF-SIGNALS 

 
Annotation. The method of analogtodigital conversion of HFsignals digitally correcting dynamic errors and spectral estimation 

method based on multistage adaptive digital signal processing. On the basis of the proposed methods developed automated analyzer digital 
HFsignals, characterized by high precision and advanced functionality.. 

Keywords: analyzer of signals, highfrequency signals, analogtodigital converter. 
 
Аналізатор ВЧ-сигналів є технічною основою для моніторингу радіопростору. Основними 

тенденціями розвитку засобів аналізу ВЧ-сигналів є підвищення точності оцінювання параметрів сигналів; 
автоматизація процесів оброблення сигналів; зниження маси та габаритів апаратури. Реалізація цих 
тенденцій здійснюється шляхом використання цифрового оброблення сигналів (ЦОС). Однак, при цьому 
виникає проблема, пов’язана з обмеженням смуги робочих частот і звуженням динамічного діапазону 
сигналів. 

Пропонується метод аналого-цифрового перетворення ВЧ-сигналів, який передбачає коригування 
результатів аналого-цифрового перетворення у фазовій площині, при цьому враховуються інерційні 
властивості аналого-цифрового перетворювача (АЦП) і швидкість зміни сигналу, що дає можливість 
розширити динамічний діапазон аналізатора ВЧ-сигналів [1]. Для спектрального оцінювання ВЧ-сигналів 
запропоновано метод, який передбачає адаптивне цифрове оброблення вибірок сигналу з використанням 
віконних функцій, що дає можливість підвищити ефективність аналізатора [2]. На базі запропонованих 
методів розроблено структурну схему цифрового аналізатора ВЧ-сигналів (рис. 1).  

 

AK

inU

TU

БЗПТАЦП ПК

CTC

КІ

ФСАС ПВІ

БК

ФІД

USB
ФНЧ

 
Рис. 1. Структурна схема цифрового аналізатора ВЧ-сигналів  

 
Процес функціонування цифрового аналізатора складається з таких етапів: подача тестового 

сигналу на вхід тракту АЦП, калібрування ТАЦП, аналого-цифрове перетворення досліджуваного ВЧ-
сигналу, накопичення масиву цифрових відліків сигналу у буферному запам’ятовувальному пристрої (БЗП), 
передавання їх через контролер інтерфейса (КІ) у ПК, вторинне оброблення згідно запропонованого методу 
та отримання оцінок ВЧ-сигналу. Реалізація цифрового аналізатора згідно запропонованих методів вирішує 
проблему підвищення точності, розширення функціональних можливостей та повної автоматизації засобів 
радіомоніторингу.  
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ИЗМЕРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 

ВЕЩАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ В СТАНДАРТЕ DVB-C2 
 
Аннотация.  Представлены текущие  результаты исследований  в  направлении  разработки технических 

норм для оборудования в стандарте DVBC2 при роботе в HFCсети. 
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MEASUREMENTS IN SECONG GENERATION DIGITAL CABLE TELEVISION 

BROADCASTING SYSTEM IN DVB-C2 STANDARD 
 
Annotation.  Current  study  results  in  direction  of  development  of  technical  norms  for  equipment  in 

DVBC2 standard during HFC network operation are presented. 
Keywords: DVBC2, HFC, BER, quality of service. 
 
Стандарт DVB-C2 является стандартом цифрового кабельного телевизионного вещания второго 

поколения. Его эффективность по сравнению с первым поколением систем кабельного телевизионного 
вещания неоспорима – ведь основной целью разработки этого стандарта было создание стандарта передачи 
сигналов телевидения сверхвысокой четкости (UHDTV), а также сигналов интерактивных служб (таких как 
интерактивное телевидение, данные сети Интернет и др.). Достижимы эти цели применением новых для 
систем кабельного телевидения стандартов и технологий. Для достижения максимального эффекта от новых 
технологий необходимо соблюсти все технические нормы и требования, как к оборудованию, так и к самой 
гибридной волоконно-коаксиальной сети (HFC) кабельного телевидения. Таким образом, измерения были и 
остаются важнейшей составляющей технической эксплуатации оборудования систем цифрового кабельного 
телевизионного вещания. При этом представляется важным определить минимально необходимый набор 
измерительного оборудования и параметров, могут использоваться для контроля качества работы системы и 
сети кабельного телевидения [1]. 

В качестве основы для решения этой задачи выступает методика измерений, определенная в ДСТУ 
ETSI TR 101 290 [2]. Применение этого стандарта на практике в полной мере несколько ограничено, что 
вызвано отсутствием оценок для системы DVB-C2. Кроме того, в процессе эксплуатации полезно иметь 
полную зависимость параметров, характеризующих качество работы системы цифрового телевидения, от 
различных факторов. Именно эта задача была решена на первом этапе исследований, результаты которого 
представлены в этой статье. В результате построены графические зависимости в полном диапазоне 
изменения коэффициента ошибок битов (BER) после внутреннего декодера LDPC (как основного из 
параметров, характеризующего качество обслуживания (QoS) в системе цифрового телевидения) для 
установления общего характера влияния искажения на качество работы системы. Получены допустимые 
уровни искажений, которые представляют собой количественные оценки параметров, рекомендованных в 
[2] для системы DVB-C2. В дальнейшем после подтверждения на практике вышеупомянутые будет 
проведена работа по включению в ДСТУ ETSI TR 101 290 [1] для системы цифрового вещания DVB-C2. 
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СУЧАСНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ І КОМПЛЕКСИ  

В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 
 
Анотація.  У  статті  приведений  результат  порівняння  структури  найбільш  відомих  та  поширених 

систем автоматизації проектування та обчислювальні програмні комплекси, застосовувані в галузі будівництва 
та  архітектури,  за  критерієм  універсальності.  Розглядається  їх  загальна  структура  та  тенденції  розвитку. 
Встановлено необхідність в розробці моделі комплексної системи САПР на базі BIM та представлена її 
загальна структура. 

Ключові слова: САПР, система, BIM, будівництво, архітектура, класифікація, структура 
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MODERN COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS AND COMPLEXES  

IN TECHNOLOGICAL PROCESSES OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE 
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Постановка проблеми 
Для досить радикальної модернізації існуючої або розробки нової продукції виникає необхідність у 

розробці нових комплексів матеріалів і технологій. Це дозволяє на якийсь час забезпечити її відповідність 
потребам ринку. На даний час практично неможливо створення продукції без використання надійних та 
ефективних систем автоматизації проектування (САПР). 

Автоматизація проектування проявляється в наступних трьох основних аспектах: автоматизація 
рутинних інженерних робіт, автоматизація моделювання та аналізу властивості проектованого об'єкта і 
автоматизація завдань проектування, що не підлягають повній формалізації.  

Одним з найбільш важливих є другий аспект автоматизації проектування, що полягає в заміні 
дорогого й тривалого експериментального дослідження дослідного зразка чисельним експериментом, суть 
якого полягає в побудові та дослідженні за допомогою комп'ютера математичної моделі проектованого 
об'єкта. Однак в силу складності фізичної природи дослідного зразка та його математичного опису, 
конкретні результати отримуються при істотних обмеженнях щодо властивостей матеріалів, конструктивних 
форм, граничних і початкових умов. 

Для автоматизації їх застосування в даний час розроблено і постійно продовжує розроблятися 
велика кількість різних систем проектування (програмних засобів та комплексів), в тому числі в галузі 
будівництва та архітектури. Найбільш відомі представлені у таблиці 1. 

Ціль статті 
Метою даної публікації є огляд структури та тенденцій розвитку САПР архітектури та дизайну,  

обґрунтування необхідності розробки моделі комплексної системи САПР будівництва та представлення її 
загальної структури. 

Результати досліджень 
Розглядаючи спосіб побудови даних програмних засобів, можна виділити 3 основні напрямки 

розвитку вказаних САПР будівництва: 
Комплексні системи – складаються з основного програмного продукту та допоміжних програмних 

продуктів, що додатково встановлюються (або входять в комплект постачальника). Зазвичай дані системи 
орієнтовані більше на візуальне представлення об’єкту, і в силу складності побудови можуть не враховувати 
характеристики окремих елементів того чи іншого об’єкту.  

Композитні системи – складаються з множини спеціалізованих вбудованих підпрограм, що 
створюють один псевдо-універсальний програмний продукт. У більшості випадків дані системи 
нерівномірно враховують ті чи інші характеристики об’єктів, акцентуючи увагу на одному або декількох 
завданнях. 



 

60 10-14 вересня 2015 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015
 

Спеціалізовані системи – складаються з одного 
програмного продукту, напрям роботи якого чітко 
визначений. В цих системах, зазвичай, враховано більшість 
технічних та технологічних характеристик об’єктів, з якими 
вони працюють. Деякі спеціалізовані системи можуть 
співпрацювати з комплексними або композитними 
системами.  

Переважну більшість систем проектування 
складають окремі спеціалізовані системи. Проте, на 
сьогоднішній день, все більшого розвитку набувають саме 
композитні системи, як найбільш ефективні при 
використанні САПР. 

Для забезпечення універсальності деякі композитні 
системи в галузі будівництва використовують за основу 
BIM. 

BIM (Building Information Model) - це підхід до 
зведення, оснащення, забезпечення експлуатації і ремонту 
будівлі (до управління життєвим циклом об'єкта), який 
передбачає збір та комплексну обробку в процесі 
проектування всієї архітектурно-конструкторської, 
технологічної, економічної та іншої інформації про будівлю 
з усіма її взаємозв'язками та залежностями, коли будівля і 
все, що має до неї відношення, розглядаються як єдиний 
об'єкт [1]. 

Тривимірна модель будівлі (або іншого об'єкта) 
пов'язана з інформаційною базою даних, в якій кожному 
елементу моделі можна привласнити додаткові атрибути. 
Особливість такого підходу полягає в тому, що будівельний 
об'єкт проектується фактично як єдине ціле. І зміна якого-
небудь одного з його параметрів тягне за собою 
автоматичну зміну інших пов'язаних з ним параметрів і 
об'єктів, аж до креслень, візуалізацій, специфікацій та 

календарного графіка. 
BIM має дві головні переваги перед CAD:  
1. Моделі і об'єкти управління BIM - це не просто графічні об'єкти, а технічна та технологічна 

інформація.  
2. BIM підтримує розподілені групи – декілька виконавців можуть одночасно працювати з одним 

проектом. 
При розробці САПР згідно вимог BIM технічна складова повинна знаходитися у взаємодії з фізико-

механічним представленням та враховувати функціонування за різними фізичними принципами. 
Під час проектування таких систем оптимально використовувати класичне низхідне проектування, 

тобто проектування «зверху – вниз». Цей підхід передбачає, що проектування системи розбивається на 
окремі підсистеми (комплекси завдань), наприклад, на проектування функціонально довершених модулів 
системи, а саме: базової інформації, візуалізації, документування, тощо. Подальша декомпозиція передбачає 
розбиття підсистем проектування на задачі проектування вузлів системи. Це задачі, які пов’язані з 
проектуванням вузлів модуля, розрахунку чи побудови конструкції окремого вибраного елемента. 
Наступний крок декомпозиції передбачає розбиття проектування вузлів на проектування компонентів (К) та 
їх елементів (Е) (рис.1).  

Універсальні САПР є надзвичайно складними системами, вони складаються з великої кількості 
взаємодіючих підсистем. Кожна підсистема являє собою набір взаємопов’язаних модулів та вузлів, які при 
своєму створенні залежать від системи вищого рівня (рангу), так і від систем нижчих рангів. Входячи в 
склад загальної (вищого рангу) системи, підсистема повинна покращувати її функціональні можливості і 
параметри. Також можуть використовуватись системи, складові яких проектуються за різними 
технологіями, але сумісні для спільного функціонального використання. 

Під час розробки вищевказаних систем доцільно зосередити увагу на проектуванні базових 
елементів модулів та взаємозв’язків між ними. При цьому більшість функціональних елементів можна 
проектувати та розробляти окремо. Відповідно потрібно вирішувати завдання не тільки побудови САПР, а 
також зберігання та обробки даних, моделювання внутрішніх процесів системи і т.п. 

Таблиця 1 
Основні САПР будівництва 

Назва 1 2 3 
ARCHICAD  ●  
ArCon + 6.02 ●   
Artlantis   ● 
AutoCAD ●   
Autodesk 3ds Max ●   
bCAD Чертёж   ● 
Bentley Architecture  ●  
BricsСad V12  ●  
CADprofi Architectural ●   
Creative Lines   ● 
GeoBL   ● 
HouseCreator  ●  
Lumion Act-3D   ● 
MagiCAD «Помещение»   ● 
Mental ray Standalone   ● 
TangenTools   ● 
ViSoft Premium   ● 
V-Ray 3.0 для Autodesk 3ds Max   ● 
ZWCAD+2015 Prof.  ●  
Аркулятор – 5.1   ● 
АРФАКАД   ● 
Базис-Мебельщик  (Базис-Салон) ●   
Визикон ПРО 1.3   ● 
К3-Коттедж (К3-Мебель) ●   
Кафель 6.0   ● 
де 1 – комплексна система; 2 – композитна  
система; 3 – спеціалізована система. 
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Під проектуванням розуміється процес створення опису, 
необхідного для побудови об'єкта. Процес проектування умовно 
поділяється на дві стадії робіт: підготовка технічних рішень, 
необхідних для розробки нового об'єкта; створення документації, 
що регламентує процес виготовлення об’єкта, яка враховує вибрані 
на першій стадії проектні рішення. 

Завдання проектування можна розділити на синтез і аналіз. 
Під синтезом розуміється побудова формального опису об'єкта 
проектування за заданим функціонуванням. Даний клас задач 
пов'язаний із створенням як самого проекту, так і проектної 
документації. Під аналізом розуміється визначення функціонування 
по заданому опису об'єкта. Завдання аналізу пов'язані з оцінкою 
проектних документів. 

Для вирішення цих завдань необхідно побудувати 
формальну і зручну для подальшої програмної реалізації модель 
гнучкої та універсальної системи, що містить як опис усіх 

утворюючих її об'єктів та зв’язків між ними, так і їх станів на всіх етапах проектування. 
Формування структури проектованого об'єкта, як правило, здійснюється шляхом композиції деяких 

базових структурних елементів, що зберігаються в бібліотеці опису моделей конкретної САПР. 
Опис структури виконується на деякій формальній мові і представляється інформаційною моделлю. 

Для аналізу об'єкта проектування необхідно побудова математичної моделі, яка є центральним елементом 
структури будь-якої САПР. Математичну модель можна представити як сукупність математичних об'єктів 
(чисел, матриць, множин, функцій, операторів) і відносин між ними, яка адекватно відображає властивості 
проектованого технічного об'єкта. 

Апаратом автоматизованого проектування є засоби формування математичної моделі і синтезу 
конструкторських рішень. В силу того, що САПР спеціалізується по областях застосування, наприклад, 
машинобудування або проектування радіоелектронної апаратури та обчислювальної техніки, вид 
математичної моделі безпосередньо залежить від типу проектованого об'єкта. 

 
Висновки 

Проаналізувавши сучасний стан САПР у галузі будівництва та архітектури, здійснивши 
класифікацію даних систем за принципом їх дії, можна відмітити, що в представлених композитних 
системах розробники виконують спроби внести зміни в прийняте представлення реалізації модулів 
(компонентів, елементів) САПР. Але в зв’язку з тим що немає єдиної чіткої математичної моделі побудови 
даних систем, то їх модернізація проходить у вигляді експерименту. Так різні композитні системи 
займаються розвитком тільки якогось одного напрямку або процесу, не зважаючи на інші.  

Для побудови моделі САПР для подальшої програмної реалізації, що містить опис усіх об'єктів, що 
її утворюють, зв'язків між ними, та їх станів на всіх етапах проектування пропонується для використання 
одна з найбільш ефективних і адекватних методологій дослідження і моделювання складних предметних 
областей – об'єктно-орієнтований аналіз, що дозволяє на відміну від традиційних технологій програмування 
розробляти всі алгоритми і процедури відповідно до законів математичних абстракцій [2]. 

Тому є необхідність в розробці моделі комплексної системи САПР на базі BIM з метою створення 
універсальної та гнучкої САПР будівництва. 
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Аннотация.  В  работе  рассматриваются  некоторые  особенности  обработки  сигналов  в  бюджетной 
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Компромиссным решением при выполнении экспериментальных исследований и подтверждении 

научных гипотез является использование моделирования с помощью аппаратно-программных комплексов 
вместо проведения полномасштабных опытов.Низкая доступность в силу высокой стоимости полноценных 
научно-исследовательских комплексов может быть частично скомпенсирована бюджетными версиями 
систем объектно-ориентированного проектирования (СООП), включающими в свой состав систему 
автоматизированного проектирования (САПР) и аппаратный микропроцессорный модуль.В частности, 
используя набор инструментов Waijung для САПР Simulink®, существует возможность имеющуюся 
программную модель портировать в автоматическом режиме в аппаратный модуль STM32F4Discovery на 
базе 32-разрядного ARM-процессора от компании STM32®, имеющего ряд цифровых, цифро-аналоговых и 
аналого-цифровых интерфейсов. 

Не смотря на заявленную производителем высокую тактовую частоту процессора (до 168 МГц), 
практическое быстродействие модуля при формировании и обработке сигналов в реальном времени 
существенно ниже ожидаемого, в связи с чем в работе выполнен ряд практических экспериментов, 
направленных не только на оценку потенциальных возможностей рассматриваемой СООП в вопросах 
обработки сигналов, но и на поиск решений, повышающих её эффективность в данном направлении 

Экспериментально установлено, что программные блоки генерации сигналов из библиотеки 
компонентовSimulink® имеют различную эффективность в конечной аппаратной реализации. 
Использование блокаSignalGeneration (Simulinktoolbox) следует избегать в связи с его неспособностью 
работать в режиме реального времени. Максимально возможная частота дискретизации для 
блоковSineWave(Simulinktoolbox) иSineWave (DSPtoolbox)составляет 50 кГц, при этом удаётся генерировать 
сигналы с максимальной частотой 20 кГц при 2.5 отсчётах на период для первого блока и с частотой 10 кГц 
при 5 отсчётах на период в случае использования второго блока.На этапе портирования частота 
дискретизации аппаратного ЦАП автоматически устанавливается равной заданной частоте дискретизации 
программного генераторного блока.Для практического использования однозначно рекомендуется блок 
SineWave(Simulinktoolbox), позволяющий устанавливать произвольную частоту генерирования в отличие от 
одноимённого блока из набора DSPtoolbox. При необходимости получения частот гармонических сигналов 
выше 20 кГц следует однозначно использовать табличный генераторArbitrary Waveform Generator 
(Waijungblockset), обеспечивающий формирование сигналов с максимальной частотой дискретизации 1.6 
МГц и наибольшей частотой генерирования в 160 кГц при 5 отсчётах на период. Иными словами, для 
частоты гармонического сигнала в 10 кГц с помощью блоков SineWave можно получить до 5 отсчётов на 
период, в то время как Arbitrary Waveform Generator обеспечивает до 80 отсчётов на период формируемого 
гармонического сигнала. 
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Введение. Реализация качественного управления динамическим объектом в условиях априорной 

неопределенности, сопровождается проблемой, связанной с адаптивной идентификацией его структуры и 
параметров. При построении дискретной модели непрерывного объекта данная проблема является 
актуальной. 

Если непрерывный линейный квазистационарный объект описывается векторно-матричными 
уравнениями: 

0

( )
( ) ( ), (0) ,

( ) ( ) ( )

dx t
Ax t Bu t x x

dt
y t Cx t Du t

  

 
 (1)

и 0( ) 1[ ]u t u t , то для модели (1) соответствующая дискретная модель будет иметь вид: 
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где  
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exp( ), exp( ) , ,
T

d d d dA AT B Aq Bdq C C D D    , T – шаг дискретизации во времени. 

Значения ( )x t  и ( )y t  модели (1) при ( 0,1, 2...)t kT k   совпадают со значениями [ ]x kT  и 

[ ]y kT  модели (2). 

Цель работы. Произвести оценку параметров дискретной модели объекта управления с помощью 
алгоритма адаптивной идентификации, построенного с использованием принципа симметрии. 

Основная часть. Рассмотрим работу алгоритма последовательной идентификации параметров 
дискретной модели объекта второго порядка: 

(2) (1)
2 1 0[ ] [ ] [ ] [ ]

[0] 0, [ ] 1[ ],

a x kT a x kT a x kT f kT

x f kT kT

  

 
, (3)

где  0 1 2, ,a a a  - параметры объекта, подлежащие оценке. 

Для нахождения оценок параметров 0 1 2, ,a a a  дискретной модели (3) используем адаптивный 

идентификатор, состоящий из двух взаимодействующих моделей [1,2], которые описываются 
дифференциальными уравнениями: 
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2 1 0 0
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, (4)

где  [ ]y kT  и z[ ]kT  - выходные сигналы моделей; 0[ ] [ ]Q kT f kT  - входной сигнал. 

После того как переходной процесс объекта закончатся и параметр 0a  будет оценен, перестроим 

модели так, чтобы их динамика описывалась дифференциальными уравнениями: 
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    - входной сигнал; *
0a  найденная оценка параметра 0a .  

После получения оценок параметров *
0a  и *

1a  происходит перестройка моделей таким образом, 

что их динамика начинает описываться дифференциальными уравнениями: 
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      - входной сигнал; *
1a  - оценка параметра 1a . 

Изменение значений параметров [ ], [ ]i ib kT c kT  адаптивных моделей (4-6) происходит согласно 

алгоритму: 
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Сближение значений параметров [ ], [ ]i ib kT c kT  согласно приведенному алгоритму (7) 

описывается разностным уравнением: 
22[( 1) ] [( 1) ] ( [ ] [ ])(1 [ ])i i i i ib k T с k T b kT с kT q x kT      . 

По окончанию переходного процесса объекта решение системы (6)-(7) при нахождении оценки 

параметра 0a  будет иметь вид: 
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где  *
0b  и *

0с  значения параметров 0 0[ ] и [ ]b kT c kT  на момент окончания переходного процесса. 

Таким образом, с течением времени параметры ( ), ( )i ib t c t  моделей, структуры которых 

перестраиваются, сходятся асимптотически не только друг к другу, но и к оцениваемым параметрам 

 0, 2,ia i   дискретной модели квазистационарного объекта. 
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Медико-біологічні, зображення мають різну фізичну природу. Іх по різному може сприймати 

людина-оператор чи автоматизована система. Тому важливим завданням є адаптація процесу обробки 
зображення до конкретного користувача, тобто до вузької задачі, яку розв’язує споживач інформації. Часто 
недостатньо представити спостерігачу об’єкт за допомогою ідеальної системи відображення, оскільки 
необхідна інформація для аналізу зображення з метою пошуку та ідентифікації об’єктів, визначення різного 
роду кількісних характеристик може бути проявлено тільки в результаті цифрового оброблення. Тому на 
перший план виходить оброблення отриманих зображень медико-біологічних об’єктів, що вимагає 
покращення самого зображення, виділення скритих об’єктів, визначення їх геометричних розмірів.Тому 
основною задачею дослідження було розробити класифікацію методів обробки медико-біологічних 
зображень[5]. 

На даний момент існує велика кількість методів обробки медико-біологічних зображень, але для 
різних типів обробки зображень, повинні використовуватись різні методи, тому з’явилась необхідність 
розробки класифікації методів обробки медико-біологічних зображень, задля того, щоб облегшити задачу 
вибору метода обробки того чи іншого зображення. 

Основними елементами класифікації методів обробки медико-біологічних зображень за якими було 
побудовано класифікацію є:  методи видозмінення гістограм, ітераційні методи, методи градаційних 
перетворень, методи фільтрів просторового згладжування, методи просторових фільтрів підвищення 
різкості, методи покращення зображень на основі арифметико-логічних операцій. 
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Анотація.  У  статті  представлено  систему  керування  для  ефективної  медичної  діагностики  на 
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for medical diagnostics. Control subsystem operates managing over scanning and measuring process by control and test signals for measurer 
switching, start and stop scanning, receive and transmit a data from millimeterwave sensor and table manipulation. 
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It has been investigated a possibility to improve a scanning process and a measuring process by the control 
subsystem for higher effective millimeter-wave medical diagnostics. Control system operates managing over 
scanning and measuring process by means control and check signal for measurer switching, scanning start and stop, 
receive and transmit a data from millimeter-wave sensor, table manipulation.  

 

 
Fig. 1. Control subsystem. 

 
There were investigated main operations of control subsystem: orientations of table with object, forming 

positioning control impulses, start and stop operation of the scanning subsystem. Second, there were investigated 
following main operations of the measuring subsystem: receiving a radiation from biological object by the detector 
unit, start and stop operation of the detector units, forming a signal of start and stop operation of the detector unit, 
transmitting data to the data processing unit. The detector unit registers radiation from biological object or/and test 
generator. There is used a synchronizer for correct work of scanner subsystem with measuring subsystem. For 
example, the detector control impulses should be synchronized with the positioning control impulses. If the detector 
control impulses are longer than the positioning control impulses, it causes the incorrect imaging. Investigation of 
the synchronizing algorithms has proved ability of control system to improve the efficiency of millimeter-wave 
medical diagnostics system. 

The control system generates a signal to control subsystem detection and scanning for accurate operation of 
the whole complex is necessary that these signals were severely synchronized. To achieve this, the control system 
has a synchronizer. Scan system is responsible for the orientation detectors. The output signal of this subsystem is 
signal coordination. Detection system for the removal of the detector signal and transfer them to the processing 
subsystem. The output signal of this subsystem is an image. 

The main characteristics of the control signal are level, waveform, and phase and square ratio. Subsystems 
detection and scanning respond to signals a certain level, the suppression of the signal in the transmission channel, 
change its shape or length of major fronts and bust leads to failures of subsystems. Figure 2 shows the control signal 
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(s) and its distortion in the form of (b) and square (c). 
 

 
Fig. 2. Signal model signal and sample signal for control system 

 
It is defined the function f(z) as a delay function. This has dimension field strength such that the scattering 

cross section as a function of distance z along the direction of propagation (z is measured along the direction of К) is 
obtained by squaring the f(z) function. From Equation 1, we have: 

Phase signal has the greatest impact on the performance of the complex. The delays, which make channels, 
can lead to significant errors when removing the signal. The presented model has the ability to build different signal 
control system and study their impact on the initial data.  

Control signals are building by using generators Pulse Generator 1 and Pulse Generator 2. This generator is 
meander generators are configured to generate a signal. The role of the scanning subsystems generator plays Pulse 
Generator 4 generates the meander. Generator, which simulates the signal from the detector, is Repeating Sequence 
1 generates the saw signal. Oscillator frequency varies twice. 

Control signals and the signal from the detectors and scanners input the synchronization module (Enabled 
Subsystem). If synchronization pulses will have a certain form, frequency and phase, the synchronization module 
will be carried out product operation signal scanning and detection. The output block has to produce a picture as 
shown on figure 4. In case control signals will have shape distortion the output signal will not required. 

 

 
Fig. 3. Sample signal for control system 

 
Effectiveness of millimeter-wave medical diagnostics is provided by control system with synchronizing of 

measuring process and scanning process. 
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Annotation: one of the most promising areas of computer graphics  digital compositing is considered, its types and methods used 

in the cinematography. 
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На сьогоднішній день пост-обробка зображення стала невід’ємним етапом фільмовиробництва. У 

сучасному кінематографі після знімального періоду починається опрацювання матеріалу за допомогою 
комп’ютерної графіки, згідно із задумом авторів. Зазвичай, використання пост-обробки зображення, 
додавання комп’ютерної графіки та використання інших штучних елементів застосовують для того, щоб 
якомога краще вплинути на глядача, викликати відповідну емоцію, враження або відчуття. В сучасній 
кіномові спецефекти є також одними із засобів впливу. На основі спеціально створених ефектів будується 
драматургія більшості сучасних екранних творів. Нові технології не тільки забезпечують високу якість 
зображення, але й суттєво впливають на сприйняття екранного твору глядачем.     

Однією з основних сучасних технологій в пост-обробці зображення є композитинг – створення 
цілісного зображення шляхом поєднання двох і більше шарів відзнятого на кіноплівку чи відеоносій 
матеріалу, а також створених комп’ютерних об’єктів та анімації. Композитинг зображень полягає в 
комбінуванні двох або більше різних зображень у одне, причому таким чином, що створюється ілюзія 
єдиного простору і часу: здається, що всі зображення були зняті в один і той же час і в одному і тому ж місці 
одночасно. 

Фактичною основою для композитингу є реально відзняте оператором зображення. Саме цим дана 
технологія відрізняється від поняття «чистої» комп’ютерної графіки, коли зображення з самого початку і до 
кінця створюється за допомогою комп’ютерних програм. На етапі пост-обробки до знятого зображення 
спершу додаються певні графічні елементи та фон, після чого, це все «зшивається» в єдине зображення без 
помітних стиків.   

Технологія композитингу дозволяє реалізувати два варіанти створення  цифрових комбінованих 
кадрів. В першому випадку створюється зображення, яке буде сприйматися за реальне та цілісне. Сфера 
застосування цієї технології найрізноманітніша: ігрові фільмі, рекламні і телевізійні ролики, кліпи, 
телепередачі та інші екранні продукти, в яких поєднуються реальні зйомки акторів чи предметів та 
віртуальні елементи. Наприклад, в ігровому фільмі актор може зніматись у павільйоні, а фоном виступатиме 
екзотичний пейзаж. Проте, глядач буде сприймати цей кадр за реальний, відзнятий на натурі.  

У другому випадку, композитинг використовується для створення ірреального, штучного чи 
фантастичного простору, в який переміщаються актори. В таких фільмах режисери навмисно, слідуючи 
задумові автора, створюють фантастичний антураж та підкреслюють нереальність середовища в якому 
розвиваються події фільму.    

В основі усіх видів композитингу лежить маскування та створення окремих шарів зображення. 
Основні завдання маскування – забезпечити виділення або приховування певної частини зображення. Тобто 
для того, щоб поєднати кілька зображень, треба виділити певну зону з основного кадру, в якому знаходиться 
актор та перенести її на інший фон. Оскільки зазвичай людина в кадрі весь час переміщається, її треба 
відстежувати за допомогою так званої маски.  

В комп’ютерній графіці для позначення маски використовуються чорний і білий кольори. Чорний 
колір показує ділянки кадру, які в майбутньому будуть приховані, а білий колір, навпаки, показує ділянки, які 
будуть видні. Фактично така система дозволяє «маскувати» частину зображення [1]. Маски зберігаються в 
альфа-каналі, який використовується для передачі інформації про прозорість зображення. 

Існує два основних методи створення багатошарового зображення та його окремих шарів. Це дуже 
поширена у сучасному кінематографі та на телебаченні технологія хромакей (Chromakey) та ручне 
створення масок за допомогою ротоскопінга (Rotoscoping). 

В основі технології хромакей (від англ. Chroma key, буквально «кольоровий ключ») лежить зйомка 
актора чи групи людей на зеленому або синьому фоні. На етапі обробки зображення цей колір буде обраний 
за ключ та вирізаний. Тобто, за певним кольором буде створена маска, яка залишить все, що знімалось в 
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кадрі на цьому фоні. Далі фон буде замінений: замість однокольорового задника другим шаром підставиться 
інше зображення. Ця технологія нерідко застосовувалась в кінематографі ще до появи телевізійних і 
цифрових технологій такими методами комбінованих зйомок як «рірпроекція» та «фронтпроекція», а також 
«блукаюча маска». 

Більш складним, але і одночасно універсальним є метод ротоскопінгу. Так само як і в технології 
хромакею основна задача ротоскопінгу – створення маски для певного об’єкту, а саме для того щоб 
вирізати, перемістити чи видалити цей об’єкт з кадру. Але в даному випадку, це виключно покадрове 
обмальовування об’єктів вже на реально відзнятому відео. Композер (спеціаліст по композитингу) повинен 
вручну, кадр за кадром, створювати та переміщувати маску за потрібним  об’єктом. На відміну від інших 
технологій це дуже складна та кропітка робота, яка зазвичай застосовується коли виникає потреба 
працювати вже з відзнятим матеріалом, що фільмувався без урахування потреб у вирізанні певних об’єктів 
чи фону.  

  Напрями застосування композитингу в кіно і на телебаченні умовно можна поділити на 
наступні групи: чистка кадру від зайвих елементів та об’єктів, розширення та зміна декорацій, узгодження 
рухів камери та віртуальних об’єктів, клонування персонажів, додавання певних атмосферних та природних 
явищ, технологія захоплення рухів та ін.  

Які б методи композитингу не застосовувались у фільмі чи його епізоді, на етапі знімального періоду 
творча група повинна чітко розуміти як буде виглядати кожен кадр після всіх стадій корекцій та 
трансформацій. Тому для початку роботи на етапі пост-продакшену надзвичайно важливою є можливість 
превізуалізації – техніки моделювання сцени чи події до того, як вони реально відбудуться і будуть зняті. 
Перевага попередньої візуалізації полягає в тому, що вона «дозволяє режисеру експериментувати з різними 
мізансценами і творчими засобами, такими як освітлення, розміщення камери і її рух у просторі, без 
необхідності нести витрати при реальному виробництві» [2]. 

Водночас перед оператором-постановником стоїть завдання зняти кадр максимально «нейтрально» 
– без застосування виразних операторських прийомів, контрастного чи ефектного освітлення і т.д., оскільки 
відзнятий кадр буде оброблятись на стадій пост-продакшену. З одного боку подібний принцип значно 
обмежує операторський арсенал творчих можливостей, але відкриває для знімальної групи потенціал 
більших можливостей у редагуванні зображення вже на етапі пост-обробки. 

Підсумовуючи можливості та значення композитингу в сучасному кінематографі, можна прийти до 
висновку, що це є один із найперспективніших напрямків створення зображення з застосуванням 
комп’ютерної графіки та спецефектів. До нього входить багато  різноманітних технік комбінування кількох 
зображень в єдине ціле. Композитинг дає можливість не обмежуватись реальними зйомками на натурі чи в 
павільйоні, а й суттєво видозмінювати декорації, створювати нову кіномову, знаходити нові, оригінальні 
способи вираження та впливу на глядача. 

 
Література 

 
1. Wright S. Compositing Visual Effects: Essentials for the Aspiring Artist / Steve Wright. –  Focal Press, 

2008. – P. 89. 
2. Ferster B. Idea Editing: Previsualization for Feature Films / Bill Ferster //  POST Magazine.  –  1998. – 

April. 
 

Reference 
 
1. Wright S. Compositing Visual Effects: Essentials for the Aspiring Artist / Steve Wright. –  Focal Press, 2008. – P. 89. 
2. Ferster B. Idea Editing: Previsualization for Feature Films / Bill Ferster //  POST Magazine.  –  1998. – April. 

 



 

70 10-14 вересня 2015 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015
 

УДК 621.397 
Н.С. CАМУСЬ., М.О. ПАТЛАЄНКО, О.В. ОШАРОВСЬКА 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, natalia_samus@ukr.net, nick_msa@ukr.net, osharovskaya@mail.ru 

 
ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ЗАЛИШКОВИХ КЛАСІВ  
ПРИ КОДУВАННІ ГЕОМЕТРІЇ СІТКОВИХ 3D ОБ’ЄКТІВ 

 
Анотація.  У  даній  роботі  розглядається  кодування  вершин  вибраної  сіткової  3D  моделі  за  допомогою 

системи  залишкових  класів  (СЗК)  та  паралельне  оброблення  при  використанні  такої  системи.  Аналізується 
ефективність такого методу кодування. 
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USING A RESIDUE NUMBER SYSTEM IN THE CODING 3D MESH GEOMETRY OBJECTS 

 
Annotation. The aim of research is to consider coding of vertices in selected 3D mesh model using method, named residue number 

system (RNS) and also to calculate  its coding gain. At  first we presented  integer coordinates of vertices by RNS and compared them with 
conventional binary representation. Then was proposed a parallel processing using RNS . 

Keywords. 3D triangular mesh, coding of vertices, Residue number system (RNS), compression. 
 
Розглянемо кодування вершин обраної ділянки сіткової 3D моделі. Для подальших обчислень 

візьмемо значення вершин, які вже пронормовані і приведені до цілочисельних значень. Для кодування 
вершин використаємо спочатку систему залишкових класів (СЗК).  

В системі залишкових класів числа представляються залишками від ділення числа А, що подано в 
позиційній системі числення, на вибрану систему взаємно простих модулів ,,...,, 21 nppp при цьому 

діапазон представлення чисел [3]: 





n

i
ipR

1  

(1)

Число в СЗК має вигляд: 
),,...,,( 21 nrrrA   (2)

де  )(mod ii pAr  – залишки від ділення.9 
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Рис. 1. Схема використання системи залишкових класів при кодуванні вершин 

 
Література 

 
1. Самусь Н., Ошаровська О.В. Сіткове кодування зображення за алгоритмом Edgebreaker / Самусь 

Н., Ошаровська О.В. // Цифрові технології: Збірник. – Одеса: Одес. нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова. – 
2014. – №15. – с.119-124. 

2. Samus N.S., Osharovskaya E.V., 3D image mesh entropy coding, Proceedings of the O.S. Popov ONAT, 
2014’2, pp.214-220. 

3. Яцків В.В., Яцків Н.Г. Метод кодування зображень в системі залишкових класів. // Матеріали 14-ї 
міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології». 27-31 
травня 2013. – Одеса: ОНПУ. – 2013. – с.44-46. 

 
References 

 
1. Samus N., OsharovskaO.V. “Image mesh coding by Edgebreaker algorithm”. Digital Technologies 15 (2014): 119-124. 
2. Samus N.S., Osharovskaya E.V. “3D image mesh entropy coding”.Proceedings of the O.S. Popov ONAT, 2014’2: 214-220. 
3. YatskivV.V., Yatskiv N.G. “Metod koduvannay zobrajen v systeme zalishkovych klassiv”. Proceeding of the XIVth International 

scientific-practical conference “Modern information and electronic technologies”, 2013: 44-46. 

 



 

10-14 вересня 2015 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015 71
 

УДК 621 
О.М. ТИЩУК, О.М. ТИЩУК 

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, Tyshchuk@i.ua 
 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ  
КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

 
Анотація.У  даній  статті  розглянуто  методи,  які  застосовують  для  відбору  і  навчання  персоналу  на 

комерційних підприємствах. Приведено висновки з обробленої інформації відносно застереження витоку даних на 
комерційних підприємствах України за допомогою організаційноправових методів. Проведено аналіз характерних 
та  найчастіших  причин  розголошення  конфіденційної  інформації  персоналом  на  підприємствах,  вказано  цілі,  за 
допомогою  яких  навчають  персонал,  забезпечуючи  захист  конфіденційної  інформації.  На  основі  проведеного 
дослідження  пропонується  ряд  заходів  на  запобігання  витоку  інформації  від  співробітників  на  комерційних 
підприємствах. 
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ANALYSIS METHODS OF HR IN CASE OF COMMERCIAL COMPANIES IN UKRAINE 

 
Abstract. In this article the methods used for the selection and training of staff at commercial businesses. Powered conclusions of 

processed  information regarding reservation data  leakage commercial enterprises of Ukraine  through organizational and  legal methods. 
The analysis of  the characteristics and most  frequent reasons  for disclosure of confidential  information personnel  in enterprises specified 
targets by which  teaching  staff, providing protection of  confidential  information. Based on  the  study proposes a number of measures  to 
prevent leakage of information from employees on commercial enterprises. 

Key words: system of information, confidential information, methods of work with the staff. 
 

Постановка проблеми 
Система захисту конфіденційної інформації вимагає застосування сукупності усіх сил та засобів 

підприємства. 
Інженерно-технічний захист інформації розповсюджений на багатьох підприємства, але 

організаційному та правовому захисту необхідно відводити належну увагу.  
Ціль статті 

Ця робота має на меті узагальнити досвід комерційних підприємств України з методів роботи з 
персоналом стосовно питань захисту конфіденційної інформації. Відібравши найцінніші данні створити 
комплекс методів.  

Результати дослідів 
Організаційні питання вміщають: 1) роботу з персоналом; 2) організацію внутрішньооб'єктного і 

пропускного режимів та охорони; 3) організацію роботи з носіями даних;  4) системне  планування заходів 
захисту інформації; 5) організацію аналізу та контролю. 

Зауважимо, що організаційному захисту інформації серед усіх відводиться особливе місце, оскільки 
він направлений на: 

1) реалізацію ефективного механізму управління на підприємстві, що забезпечить безпеку 
конфіденційної інформації та недопустить її витоку; 

2) здійснення принципу персональної відповідальності керівників підрозділів і персоналу 
підприємства за захист конфіденційної інформації; 

3) визначення переліків відомостей, що відносяться на підприємстві до різних категорій (видами) 
конфіденційної інформації; 

4) визначення вузького кола працівників, допущених до конфіденційної інформації; 
5) підбір та навчання осіб, що призначуються на керівні посади  та мають певний доступ до 

конфіденційних даних, займаються навчанням персоналу, що має типовий доступ;  
6) організацію та ведення конфіденційного діловодства; 
7) здійснення постійного контролю та аналізу за дотриманням усіх визначених вимог безпеки 

інформації. [1] 
Захист від внутрішніх загроз вимагає комплексного підходу. Він виражається у виробленні 

належних політик інформаційної безпеки, введенням чіткої організаційної структури відповідальних за 
інформаційну безпеку співробітників, контролю документообігу, контролю та моніторингу користувачів, 
введенні просунутих механізмів аутентифікації для доступу до інформації різного ступеня важливості. 
Ступінь цього захисту залежить від об'єктивних потреб комерційного підприємства в захисті інформації.  

Основним суб'єктом правовідносин у сфері захисту конфіденційної інформації є персонал 
підприємства, що має доступ до відомостей секретного характеру та носіїв, які її зберігають. Слід зазначити, 
що він є єдиними «нематеріальним носієм»  даних. Тому відбору потрібних методів роботи з персоналом 
виділяється вагома частина у комплексний потребі захисту інформації на підприємстві.  

Високий рівень підготовки співробітників підприємства в питаннях захисту конфіденційної 
інформації дозволить максимально знизити ймовірність появи ненавмисних помилок у користуванні цією 
інформацією (її носіями), наявність яких також потенційно створює передумови до її отримання 
недоброзичливцями. І навпаки, прояв співробітниками підприємства низьких професійних навичок і 
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негативних морально-ділових якостей значно знизить ефективність системи захисту конфіденційної 
інформації на підприємстві в цілому, так як ніяким заходам технічного характеру не вдасться компенсувати 
можливий витік інформації з боку співробітників підприємства. 

На комерційних підприємствах України найчастішими причинами розголошення конфіденційної 
інформації допущеним до неї персоналом підприємства є:  

1) недостатній рівень знань положень нормативних актів і внутрішніх організаційно-розпорядчих 
документів підприємства, що регламентують діяльність по захисту інформації; 

2) слабкий контроль з боку керівників усіх рівнів за станом захисту інформації та ефективністю 
вжитих заходів щодо недопущення витоку цієї інформації; 

3) недостатня увага до питань організації роботи з персоналом підприємства, вивченню морально-
ділових якостей співробітників підприємства, допущених до конфіденційної інформації; 

4) несвоєчасне прийняття ефективних та дієвих заходів щодо запобігання розголошення персоналом 
підприємства конфіденційної інформації, а також заходів за фактами порушень норм і правил захисту 
інформації працівниками підприємства. 

Робота із співробітниками підприємства, незалежно від рівня секретності інформації, до якої даний 
персонал  допущено, відбувається поетапно: 1) при працевлаштуванні претендента на роботу (переводі на 
дану посаду); 2) в ході виконання персоналом своїх функціональних зобов'язань; 3) безпосередньо перед 
звільненням і в процесі звільнення співробітника з підприємства (переводі з даної посади). 

Для досягнення дійсної продуктивності при вирішенні комплексної задачі захисту даних на  
комерційному підприємстві, використовуються такі методи роботи з персоналом: усі види навчань, 
інструктажі, індивідуальна і виховна робота, перевірка рівня знань, контроль. 

Основні цілі, які покладено на навчання персоналу комерційного підприємства це: 1)вивчення 
нормативних  документів по захисту конфіденційної інформації комерційному підприємстві, впровадження 
правил та норм на підприємстві; 2) аналіз можливих загроз конфіденційної інформації з метою 
попередження їх, та створення системи захисту; 3) ознайомлення з порядком роботи співробітників 
комерційного підприємства з носіями конфіденційної інформації; [2] 

Метод інструктажів застосовується на комерційному підприємстві для ознайомлення співробітників 
про нові положення в нормах та правилах.  

Метод індивідуальної та виховної роботи направлений на розвиток особистості співробітника 
комерційного підприємства. 

За допомогою перевірки рівня знань визначається ступінь підготовленості співробітника, виявлення 
слабких сторін в навичках та уміннях з метою корегування. 

Метод контролю в роботі з персоналом комерційного підприємства призначений для оцінки 
ефективності окремого співробітника по забезпеченню захисту конфіденційної інформації, періодичність 
контролю може буди планова або раптова.  

Контроль має на меті перевірку:  дотримання положень щодо захисту інформації; звітності про 
результати роботи; оцінка  співробітників, маючих допуск до секретних даних; прищеплення  самоконтролю 
у співробітників. 

Особливе місце в роботі з персоналом займають методи мотивації співробітників, спрямовані на 
ефективне виконання завдань на тлі суворого дотримання норм і правил захисту конфіденційної ін формації. 

У роботі з співробітниками комерційного підприємства,  працюючих з конфіденційною 
інформацією, особливе місце займає етап їх звільнення. В такому випадку проводиться ряд заходів, 
спрямованих на запобігання витоку інформації, від співробітника, який звільняється, отримуються письмові 
зобов'язання про нерозголошення, після отримання трудової книжки, співробітник повертає перепустку на 
територію комерційного підприємства. 

Висновки 
Для забезпечення функціонування системи захисту конфіденційної інформації необхідно постійно 

проводити роботу з персоналом комерційного підприємства. Методи роботи покликані всебічно нормативно 
регулювати діяльність персоналу, пов’язану з використанням секретних даних та користуванням з носіями 
такої інформації, застереження витоку комерційної таємниці підприємства. 

Оптимальним вибором для більшості комерційних підприємств стане введення функціоналу 
захисту від витоків даних, контролю документообігу та моніторинг дій користувачів конфіденційної 
інформації, навчання персоналу.  
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АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 
 
Виконаний  аналіз  джерел  формування  невизначеності  при  реєстрації  та  аналогоцифровому 

перетворенні  зображень  газорозрядного  випромінювання.  Запропонована  методика  розрахунку  невизначеності 
відтворення геометричних ознак зображень 
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DEVELOPMENT METHOD ASSESSMENT UNCERTAINTY ANALOG-DIGITAL CONVERSION IMAGES 

 
The  analysis  of  sources  of  uncertainty  in  registration  and  analogtodigital  conversion    images  of  gasdischarge  light  were 

considered. The methodology for calculating the uncertainty in measurement of geometrical parameters of images offered 
Keywords: digital image processing, measurement uncertainty. 
 
Процедура аналого-цифрового перетворення вимірювальної інформації супроводжується появою 

невизначеності. Якщо розглядати задачу оцінки геометричних розмірів об’єктів на зображенні з 
метрологічної точки зору, то необхідно виконання операції параметризації, яка забезпечує отримання 
кількісної оцінки певних характеристик зображення. Результатом параметризації зображень у цифровій 
формі безпосередньо є відлік у пікселях або у лініях. 

Для аналогових зображень газорозрядного випромінювання геометричні розміри можуть 
виражатися в мм у вигляді нескінченної десяткової дробі. Для цифрових зображень перехід до пікселів 
означає необхідність дискретизації у просторі, причому результат перетворення повинний бути 
представлений у вигляді цілого числа. Таким чином, одиницею молодшого розряду при аналого-цифровому 
перетворенні зображень виступає 1 піксель. При здійсненні параметризації зображень при відліку 
геометричного розміру у результат вимірювань закладається невизначеність дискретизації у просторі. У 
випадку аналого-цифрового перетворення зображення на базі застосування скануючого пристрою перехід до 
дискрети представлення розміром в 1 піксель вимагає використання певних правил заокруглення, які 
закладено у принцип дії сканеру. У загальному випадку реальне положення вимірюваної величини в межах 
розміру пікселя слід розглядати як рівноймовірне. Тоді невизначеності дискретизації геометричних 
параметрів можна обґрунтовано приписати рівномірний закон розподілу. 

Якщо позначити через r одиницю молодшого розряду у відліку (для випадку сканеру це розмір 
пікселя), то рівномірний закон розподілу невизначеності дискретизації за просторовою координатою можна 

охарактеризувати математичним очікуванням 0xM   та границями  / 2; / 2r r
. Останній висновок 

справедливий для випадку, коли відтворення геометричних розмірів у процесі сканування забезпечується 
шляхом заокруглення до ближнього розряду. Формула, що пов’язує розмір пікселю з невизначеністю 
дискретизації за просторовою координатою 

( ) ,
2 3

r
u  

 
де     - відхилення дійсного геометричного розміру величини від відмітки шкали в пікселях, до якої 
було заокруглено геометричний параметр.  

Поєднання компонент стандартної невизначеності, пов’язаних з квантуванням та випадковим 

розкидом геометричних параметрів Au  може бути реалізовано наступним чином: 

а) обчислення сумарної невизначеності згідно з виразом [1]: (1) 2 2( ) ;Au u u     

б) використання максимальної з компонентів невизначеності [2]:
(2) max ( ), .Au u u      

 
Література 

 
1. ISO/IEC GUIDE EXPRES:1995, Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) 

(Настанови з подання невизначеності у вимірюванні).  
2. ISO 14253-2:1999.Geometrical Product Specifications (GPS) - Inspection by measurement of 

workpieces and measuring equipment - Part 2: Guide to the estimation of uncertainty in GPS measurement, in 
calibration of measuring equipment and in. product verification. 

 



 

74 10-14 вересня 2015 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015
 

УДК 621.397 
В.В. ПИЛЯВСКИЙ 

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 
ДП “Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення” 

v.pilyavskiy@ukr.net 
 
ПРО ВІРНІСТЬ КОЛЬОРОВІТВОРЕННЯ ТА КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ 
 
Анотація.  Розглядаються  актуальність  використання  сучасних  відтворювальних  пристроїв,  та  їх 

безпосереднє  використання  в  вимірювальних  цілях.  З’ясовано,  що  різні  типи  екранів,  що  різняться  по  способу 
відтворення  та  спектральним  характеристикам  відтворюють  різну  область  кольорів.  Визначено  основні 
питання які потрібно враховувати при проведенні колориметричних вимірювань. 
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ABOUT COLOR REPRODUCTION AND COLOR PERCEPTION FIDELITY 
 
Abstract. We consider the relevance of using modern reproduction devices and their direct use in measurement purposes. It was 

found that different types of screens that differ in the way of playing and spectral characteristics reflect the different areas of color. The main 
issues to be considered during the colorimetric measurement. 
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reproducible colors. 

 
В наш час пристрої для відтворення кольорової інформації заміщують багато типографічного 

матеріалу. Це заміщення визвано здешевленням способу відображення інформації, необмеженої кількості 
графічного матеріалу, відсутність зникнення під дією сонячного світла певних накрасок, що можна було 
спостерігати для типографічного матеріалу. Дане оновлення було запропоновано для дослідження 
характеристик кольоросприйняття на основі використання атласу Рабкіна. Було отримано програмне 
забезпечення для генерації відповідних послідовностей кольорових зображень, що дало змогу повторити 
набори атласу Рабкіна та розширити, доповнивши новими комбінаціями. Запропоноване доповнення 
полягає в наступному, було запропоновано змінювати фон зображення на якому ведеться спостереження 
кольорового зображення (чорний, сірий, білий). А також, було запропоновано збільшити набори зображень 
для варіантів кольоророзрізнення з малими, середніми та великими відстанями між координатами кольорів. 

Представлене дослідження має цінність при перевірці експерта на відсутність кольорової сліпоти, а 
також на визначення індивідуальних порогових величин кольоророзрізнення. Даний апарат дозволяє 
визначити область сприйманих кольорів, але існує одне обмеження – індивідуальне психофізіологічне 
становище спостерігача. 

На шляху розроблення було виявлено запитання, що потребують вирішення для зменшення похибки 
вимірювання. А саме, річь іде про спектральні характеристики відтворюваних кольорів, навіть якщо згереновані 
сигнали комп’ютером відповідають задаваному кольору то екран не відтворить його – це пов’язано с обмеженою 
областю кольоровідтворення [1–2]. А також в роботі [3] було показано, що склад спектральних характеристик 
також впливає на якість кольоровідтворення. В дослідженнях потрібно враховувати яскравість екрану на 
чорному, сірому та білому, як було встановлено їх значення різняться між собою для різних екранів. 
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Проведений аналіз перспектив використання водневої енергетики, як пріоритетного науковотехнічного 

напрямку розвитку енергетики України. 
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HYDROGEN ENERGY IS A PRIORITY SCIENCE AND TECHNOLOGY  

DIRECTION IN ENERGY SYSTEM OF UKRAINE 
 
The analysis of the prospects for hydrogen energy, as a priority scientific and technical direction of energy development in Ukraine 

was discussed. 
Keywords: hydrogen energy, hydrogen, hydrogen fuel cell. 
 
Воднева енергетика, як напрямок енергетики, бере свій початок з середини 70-х років XX сторіччя і 

відноситься до нетрадиційних видів енергетики. Воднева енергетика – це галузь енергетики, яка 
сформувалась, як науково-технічний напрям, що охоплює проблеми одержання, зберігання, 
транспортування та використання водню для забезпечення енергетичних потреб людства. Водень 
вважається одним з найбільш перспективних видів палива,  як ефективний і екологічно чистий енергоносій. 
Він обраний як найбільш поширений елемент на земній поверхні та в космосі, водень має дуже високу 
теплоту згоряння (питома теплота згоряння водню складає приблизно 140 МДж/кг (верхня) або 120 МДж/кг 
(нижня), що в кілька разів перевищує питому теплоту згоряння вуглеводневих палив (для метану - близько 
50 МДж/кг), а продуктом згоряння в кисні є вода, яка знову може бути включена в оборот водневої 
енергетики. По мірі розвитку водневої енергетики в світі все більш очевидними ставали екологічні та 
енерго-ресурсозберігаючі переваги водневих технологій в різних галузях промисловості. 

Основними пріоритетними напрямками розвитку водневих технологій в світі є: розробка паливних 
комірок і систем зберігання та отримання водню; виробництво електричної і теплової енергії в паливних 
елементах потужністю від 0,75 кВт до 10 кВт, та більше 10 кВт; розробка систем, які поєднують паливні 
елементи і газові турбіни; створення водневої автомобільної інфраструктури з широкою мережею станцій 
заправки; застосування водню як палива для двигуна внутрішнього згоряння, або сумішей палива з воднем; 
розвиток повітряного, водного та залізничного транспорту на водневих паливних елементах; виробництво 
електричної енергії для мобільних пристроїв: мобільних телефонів, ноутбуків; створення безпілотних 
літальних апаратів на водневих елементах. 

Воднева енергетика України могла б розвиватись у наступних напрямках: перетворення існуючих 
власних енергетичних ресурсів (вугілля, торфу, сланців, біомаси, сірководню, промислових відходів та ін.) у 
водень з його подальшим використанням для задоволення енергетичних потреб країни; одержання водню 
шляхом газифікації вугілля; одержання водню як побічного продукту при хімічних, коксохімічних та 
нафтопереробних виробництвах, використання для одержання водню скидних газів чи різних органічних 
сполук; отримання водню із води Чорного моря. У якому кількість сірководню, розчиненого у воді, 
оцінюється у 4,5 млрд. тон [1]. 

У 2009 році було засновано Об'єднання «Воднева Енергетика», з метою розповсюдження водневих 
технологій та сприяння розвитку водневої енергетики в Україні. В рамках асоціації з ЄС, Україна 
приєдналася до програми фінансування Horizon 2020. На даний момент в Україні діє багато проектів в 
області водневих технологій. Більше 60 дослідницьких груп взяли участь у минулій Цільовий Дослідницької 
програмі, організованій Національною Академією Наук. Починаючи з цього року, всі дослідники зможуть 
взяти участь у грантах від програми Horizon2020 [2]. 
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ЦИФРОВІ СИНТЕЗАТОРИ ПРЯМОГО СИНТЕЗУ  

НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ ФОТОНІКИ 
 
В  роботі  запропоновано  новий  метод  побудови  прямих  цифрових  синтезаторів  частоти  на  основі 

технологій фотоніки. Проведено узагальнення відомостей про цифрові  схемотехнічні рішення такі як:  суматор, 
накопичувальний  суматор,  цифроаналоговий  перетворювач  на  основі  технологій  фотоніки.  Підхід  до 
проектування  синтезаторів,  що  запропонований  у  даній  роботі  може  бути  використаний  для  формування 
синтезаторів із унікальними характеристиками. 
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DIRECT FREQUENCY SYNTHESIZERS BASED ON PHOTONICTECNOLOGY 

 
In the paper, new method of direct digital synthesizers was proposed. A synthesis of information on digital circuit solutions such as 

adder, adder  storage, digitaltoanalog converter based on photonics  technologies was discussed. The approach  to designing  synthesizers 
that proposed in this paper can be used to create DDS from unique characteristics. 
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Синтезатори DDS [1] знайшли своє широке застосування у різноманітних галузях науки та техніки 

через цілий ряд переваг: компактність, швидкість переналаштування із частоти на частоту, керованість 
параметрів синтезованих сигналів. Такі синтезатори мають ряд недоліків: внутрішню складність, великі 
потужності споживання, обмежений частотний діапазон та ін. Особливо актуальною постає задача 
підвищення частотного діапазону до десятків і сотень гігагерців. 

У структурі прямого цифрового синтезатора є кілька вузьких місць, які не дозволяють вільно 
підвищувати максимальну синтезовану частоту DDS: фазовий акумулятор – накопичувальний суматор, 
перетворювач фаза-рівень та цифро-аналоговий перетворювач на виході синтезатора. 

В роботі запропоновано замість класичних мікроелектронних базисів (CMOS, AsGa, InP та ін.) 
використати мікроелектронні технології цифрової фотоніки, які активно розвиваються провідними 
науковими школами [2]. Замість електричних сигналів у традиційній структурі DDS використаємо оптичні. 
Для цього нам необхідно реалізувати в оптичному діапазоні такі структурні елементи DDS: фазовий 
акумулятор, перетворювач фаза-рівень та цифро аналоговий перетворювач та перетворювач оптичний в 
електричний сигнали. На сьогоднішній день у тій чи іншій мірі реалізовано кожен із необхідних блоків 
такого синтезатора [3]. Для їх реалізації використано наступні технології: технологія кільцевих 
мікрорезонаторів, технологія напівпровідникових оптичних підсилювачів, оптичних підсилювачів на 
квантових точках. Прямі цифрові синтезатори частоти прямого синтезу на основах цифрової фотоніки 
займуть важливу нішу у телекомунікаційній, радіотехнічній, радіолокаційній техніці. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 
Аннотация.  Основываясь  на  результатах  мониторинга  успеваемости  учеников  Одесского  УВК №49  за 

20122013 гг. и 20132014 гг, авторы предлагают обрабатывать накопленную первичную информацию с помощью 
факторного  анализа,  использую  аддитивную  модель  представления  данных.  Задача  решалась  с  помощью 
табличного  процессора MS  Excel  и  пакета  IBM  SPSS  Statistics.  Авторы  считают,  что  факторный  анализ  дает 
возможность получать максимально объективную информацию в таких традиционно субъективных категориях, 
как текущие оценки и итоговая успеваемость учащихся. Обработанные массивы первичных данных относились к 
таким учебным дисциплинам, как математика и информатика. 
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FACTOR ANALYSIS AS A RESEARCH TOOL FOR DETAILED STUDY OF STUDENTS’ ACADEMIC 

ACHIEVEMENT 
 
Abstract. Based on  students’ academic achievements monitoring results for the years of 20122013 and 20132014, the authors 

give some ideas concerning to get fine structure of student's academic progress and examples of analysis of the results for student learning, 
particularly  in  mathematics  and  computer  science.  The  aim  of  this  study  is  to  analyze  factors  affecting  academic  achievement  that 
contribute to the prediction of students’ academic performance. In this study, the researchers used common factor analysis technique along 
with  MS  Excel  table  processor  and  IBM  SPSS  Statistics  as  data  mining  tools  to  analyze  attributes  for  predicting  students’  academic 
performance within common school program. Usual additive model was used to classify data processing within determined groups is based 
on a factor analysis of the data set. 

Keywords: factor analysis, additive model, data mining, academic achievement. 
 
Известно, что основным показателем эффективности работы учебного заведения является 

результативность учебного процесса, а качество знаний (или: «уровень образованности») учащихся является 
закономерным итогом уровня профессионального мастерства педагогического коллектива конкретного 
образовательного заведения. 

Обыкновенно результаты проводимых мониторингов успеваемости в учебе дают возможность 
отслеживать общий (средневзвешенный) и индивидуальные уровни знаний, проводить соответствующую 
коррекционную работу с учащимися, а также, с определенной долей достоверности, анализировать 
объективность оценивания, уровень преподавания учебных дисциплин и многое другое, что может 
характеризовать работу как конкретного преподавателя, так и учебного заведения в целом [1]. К тому же, 
некоторые характеристики такого анализа являются индикаторами ее жизнеспособности. Вполне 
закономерно, что на основе проведенного анализа данных можно построить систему мер для преодоления 
выявленных недостатков в учебном процессе. 

Если считать, что успеваемость учащихся в полной мере отражает итоги совместной работы 
преподавателей и учеников, то нельзя не признать, что успеваемость зависит от многих факторов и 
взаимных усилий, а порой и очень тонких психологических процессов и механизмов. 

Попытки научно разобраться в этих сложных процессах были всегда [1-5], при этом использовались 
разные методики, взятые из психологии и педагогики, а с наступлением «эры компьютеров» практически 
все известные авторам подходы сводились к в целом «правильной» схеме, состоящей из двух основных 
этапов – созданию базы данных из текущих и итоговых оценок (1-й этап) с последующей математической 
обработкой первичных данных (2-й этап) [5,6]. Поскольку, в лучшем случае, на втором этапе исследования 
предполагался простейший статистический анализ обширного материала, то итоговая картина, как правило, 
мало что проясняла. 

Авторы настоящей работы признают, что успеваемость учащихся отражает множество как 
очевидных, так и скрытых механизмов влияющих на учебный процесс, и ставят перед собой задачу 
раскрыть главные, на их взгляд, факторы, формирующие успеваемость как итог учебной деятельности, и 
при этом не отказываются от ставшей уже «классической» схемы исследования данной проблемы: «Сбор 
первичной информации (primary data set, PD-set)» → «Структурирование PD-set, или создание БД» → 
«Математическая обработка БД» → «Интерпретация полученных результатов» (см. рис. 1), полагая, что 
новизна метода познания при этом кроется именно в третьем этапе предложенной схемы – математической 
обработке данных. 
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1. Сбор первичной 
информации (PD-set) 

 

2. Создание БД (на 
основе PD-set) 

 

3. Математическая 
обработка БД 

 

4. Интерпретация 
полученных результатов 

 
Рис. 1 : Схема исследования 

 
Признавая сложность и неоднозначность формирования набора данных PD-set, объективные и 

субъективные стороны этой информации, авторы считают, что одной из целей анализа является вычленение 
«объективного и субъективного» при формировании оценок учащихся. 

Выделить подобного рода скрытые факторы призван факторный анализ полученной БД [7-9]. Для 
более глубокого и объективного анализа успеваемости учащихся авторами была простроена аддитивная 
модель, которая представляет собой алгебраическую сумму из 6n  некоторых показателей (факторов) и 
имеет следующий вид: 

662211

6

1

...)( xaxaxaxaтьуспеваемосR
n

i
ii  





 ,     

где:  
♦ )( тьуспеваемосR – результативный показатель; 

♦ ix  – показатели (исходное пространство переменных), а именно: 

- 1x  – психолого-физиологическое состояние ученика (готовность и настрой на 

обучение, наличие хронических заболеваний, депрессия); 

- 2x  – индивидуальные способности ученика к обучению; 

- 3x  – общая мотивация ученика на успех; 

- 4x  – профессионализм учителя и кадровое обеспечение учебной деятельности; 

- 5x  – психологическое восприятие учеником конкретной учебной дисциплины и 

конкретного учителя в их взаимосвязи; 

- 6x  – материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

♦ ]1;1[ ia  – коэффициенты при соответствующих показателях. 

 
Согласно приведенной модели, факторы определяются наблюдаемыми переменными и могут быть 

оценены как их линейная комбинация. При этом предполагается, что первичные данные – текущие оценки – 
берутся из репрезентативной выборки. Методикой исследования влияния перечисленных факторов 
авторами был выбран детерминированный факторный анализ. 

Проведенный предварительно эксплораторный (разведочный) факторный анализ выявил ту группу 
переменных, которые коррелируют между собой. Этот же список переменных предполагался, исходя из 
многолетней педагогической практики. 

Далее, после проведения математических расчетов, администрацию учебного заведения ждет 
следующий шаг – интерпретация и осмысление результатов, что представляется не менее сложным этапом, 
нежели построение модели исследования и автоматизация самих вычислений. 

Выводы: Мониторинг текущей и итоговой успеваемости учащихся как неотъемлемая часть 
организации образовательного процесса в любом учебном заведении позволяет не только собирать 
необходимую первичную информацию (primary data set) для формирования соответствующей базы данных, 
но также, благодаря стандартному статистическому анализу этой БД позволяет выявить определенные 
тенденции, присущие конкретному учебному процессу. Применение же факторного анализа к базам данных, 
сформированным на основе текущих и итоговых оценок учащихся, дает возможность более объективно 
рассмотреть результаты учебного процесса, изучить его «тонкую структуру» и своевременно реагировать на 
выявленные проблемы и недостатки в целом и по конкретным учебным дисциплинам в частности. Авторы 
считают, что факторный анализ более информативен и применительно к анализу успеваемости учащихся 
позволяет максимально достоверно оценить итоги учебного года. 
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ПРИСТРОЇВ НА БАЗІ ПЕРЕХОДІВ ДЖОЗЕФСОНА 

 
Запропонована методика оцінювання енергоспоживання цифрових пристроїв на базі надпровідності та 

переходів  Джозефсона.  Показано,  на  прикладі  шифратора,  що  застосування  частотноімпульсного  методу 
кодування інформації дає можливість зменшити енергоспоживання більше ніж у 1,5 рази у порівняні з імпульсно
потенціальним методом кодування інформації. 
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EVALUATION OF DIGITAL DEVICES BASED ON JOSEPHSON JUNCTION POWER CONSUMPTION 

 
Proposed  the methodology  for digital devices based on  Josephson  junction power  consumption measuring.  Illustrated  encoder 

implementation with  the use of pulsefrequency  information coding method proves more  then 1,5  times power consumption  reduction  in 
comparison to devices implemented with the use of pulsepotential method of information coding. 

Keywords: Josephson juncture, wave function, logical frequency mixer, tunnel current, pulsefrequency information encoding. 
 
В працях [1,2] запропоновані цифрові радіотехнічні пристрої (ЦРТП) з частотно-імпульсним 

кодуванням інформації на базі переходів Джозефсона. Використовуючи структурні схеми логічних 
елементів на базі переходів Джозефсона з імпульсно-потенціальним кодуванням інформації, запропоновані 
в [3], можна побудувати ЦРТП. 

Метою цієї праці є порівняння, за величиною енергоспоживання,ЦРТП міліметрового і 
субміліметрового діапазону хвиль з використанням частотно-імпульсного та імпульсно-потенціального 
кодування інформації.  

В загальному випадку потужність, яка споживається ЦРТП, можна розрахувати за виразом  

 2 2
зм 1 1 1 зм 2 2 2 зм 3 1 1 1 м 3 2 2 2зP I U n m I U n m I n n m r I m m n r    , 

де  1U   - напруга на переходах Джозефсона, які використовуються в логічних перетворювачах частоти; 

змI  - струм зміщення; 

2U  - напруга на переходах Джозефсона, які використовуються для побудови генераторів 

допоміжних сигналів; 

1n  - кількість переходів Джозефсона, які використовуються для побудови перетворюючої частоти; 

1m  - кількість перетворювачів частоти, необхідних для побудови ЦРТП з ЧІКІ; 

2n  - кількість переходів Джозефсона, необхідних для побудови генераторів допоміжних сигналів; 

2m  - кількість генераторів допоміжних сигналів, необхідних для побудови ЦРТП з ЧІКІ; 

3n - кількість резисторів, які використовуються в колах електродинамічного зв’язку перетворювачів 

частоти; 

3m  - кількість резисторів, які використовуються в колах електродинамічного зв’язку генераторів 

допоміжних сигналів; 

1 2,r r  - номінали резисторів кіл електродинамічного зв’язку, що використовуються в 

перетворювачах частоти і генераторах допоміжних сигналів, відповідно. 
З метою спрощення розрахунків і наочності будемо оцінювати та порівнювати схеми шифраторів. 
Аналіз структурної схеми шифратора показує, що для його побудови необхідно 4 логічних 

перетворювачі частоти, 3 генератори допоміжних сигналів, 2 фільтри 
0
СФ  , 2 фільтри 

1
СФ  , 4 фільтри 

верхніх частот, 2 розподільники та 2 розгалужувачі. Оскільки, фільтри розподільники і розгалужувачі є 
пасивними елементами, які виготовляються за надпровідниковою технологією, то втратами енергії на них 
будемо нехтувати. Тобто, будемо враховувати лише переходи Джозефсона, опори резисторів, які 
вмикаються в кола електродинамічного зв’язку та шунтуючі резистори. З урахуванням цього, потужність, 
яку споживає шифратор, можна розрахувати за виразом 
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2 2
1 зм 1 зм 2 зм 1 зм 24 3 4 3P I U I U I r I r     . 

Якщо врахувати, що на всі переходи подається однакова напруга, течуть однакові струми та 
використовуються резистори однакових номіналів,  а для побудови генератора потрібно 6 переходів 
Джозефсона та 2 переходи для логічного перетворювача частоти, то вираз (4.14) можна записати у вигляді 

2
1 зм зм14 14P I U I r  . 

Для того, щоб побудувати аналогічний шифратор із використанням імпульсно-потенціального 
кодування інформації, на базі схем «І», «АБО», «НІ», які реалізуються на переходах Джозефсона і наведені в 
[3], необхідно використати два елементи «АБО», які будуть реалізовані на 24 резистивнозашунтованих 
переходах Джозефсона. З урахуванням цього, потужність, що витрачається, в даному випадку, може бути 
розрахована за виразом 

2
1 зм 1 зм24 24P I U I r  . 

Виграш, який ми отримаємо при застосуванні частотно-імпульсного кодування інформації 

визначається відношенням 2P  до 1P .  

 
 

2
зм зм

4 2
зм зм

24
1,71

14
i

I U I r
Q

I U I r


 


. 

Тобто, при застосуванні частотно-імпульсного кодування інформації енергоспоживання 
зменшується в 1,71 рази. 
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Annotation. A sophisticated scheme of timefrequency resource scheduling introduced for OFDM radio channel with 

I/Qphase modulation to reduce the data flow latency in wireless sensor networks. 
Key words: OFDM radio channel, I/Q modulation, resource scheduling, sensor networks. 
 

В.І. ТІХОНОВ, А. ТАХЕР 
Одеська національна академія зв`язку ім. О.С. Попова, victor.tykhonov@onat.edu.ua, abidalla_2004@yahoo.com   

 
СХЕМА РОЗПОДІЛУ ЧАСТОТНО-ЧАСОВОГО РЕСУРСУ OFDM РАДІОКАНАЛУ З I/Q-ФАЗОВОЮ 

МОДУЛЯЦІЄЮ 
 
Анотація.  Запропоновано удосконалену схему розподілу частотночасового ресурсу радіо каналу OFDM  з  I/Qфазовою 

модуляцією для зменшення затримок потоків даних у бездротових сенсорних мережах. 
Ключові слова:OFDM радіо канал, I/Q модуляція, розподіл ресурсів, сенсорні мережі.  
 
The multimedia service integration in NGN behind the IMS platform faces the known problem of 

accidental packet delays within IP network architecture in respect to real time data transmission. The latest 
achievements in LTE-based 4G mobile communications show that one way packet delay (OWD) for voice data 
could be reduced in regional autonomous systems (AS) up to 50 ms if so called evolved IMS (eIMS) concept and 
voice over LTE (VoLTE) mechanism applied [1]. The LTE provides OFDM downlink and SCFDMA uplink (single 
carrier frequency division multiple access) radio channels where the key point is 10 ms duplex framing related to 
specific time-frequency resource grid. However, the mapping of eIMS concept into the global multi-AS Internet 
infrastructure is another challenge for the 4G ubiquitous deployment. Moreover, the LTE based 10 ms scheduling of 
radio channel can’t meet the new requirements of high-speed interaction in either sensor networks or machine-to-
machine (M2M) distributed systems where the key option is fast dynamic communication due to the mutual 
exchange by short instant massages .  

This work introduces an enhanced dynamic scheme of time-frequency resource scheduling for OFDM 
radio channel as the last mile of a multiservice telecommunication network. The main idea of the proposed scheme 
is provision an abstract symbol  of  ternary digits as a minimal quantum of information exchange for adjacent 
network entities on the data link layer. The time needed to transmit this quantum is much less than 10 ms and 
therefore, the cycle of end-to-end network device interaction is considerably reduced. Each ternary digit of S is 
coded by the correspondent OFDM subcarrier which has three possible states: “ ” (sin-phase subcarrier), “ ” 
(negative sin-phase subcarrier) or “ ” (space, i.e. default subcarrier). The total number of the OFDM subcarriers is 

, where senior and junior sin-phase subcarriers (number  and ) act as permanent pilot signal for cyclic 
synchronization and time gating of the OFDM demodulator; instead,  inner subcarriers of the OFDM spectrum 
(from  to ) perform the symbol S. To form the ternary digits and pilot-signal over the OFDM channel the 
I/Q-phase modulation is used that enables the minimal peak-to-average ratio.   

The full set of symbol  states  we denote as an “Alphabet” in the data link layer of radio channel. 
Next, divide “alphabet” in two subsets:  symbols of  binary digits (denote “Letters”) and   
symbols of  ternary digits where at least one digit is “ ” (denote these symbols as “syntax signs” or “Control”). 
Thereby, the data link layer data flow in radio channel looks like consecutive arbitrary mixture  of “Letters” and 
“Controls” (denote it “Text”). Hence, the radio channel scheduling process looks like a program code text  
generated by the evolved base station node (eNB) and permanently transmitted to all the listening radio terminal 
devices (TD) in down link stream. Each TD interacts with the eNB on the network layer in terms of a formal 
“Grammar” G (i.e. act as an abstract “Machine” M).  This approach gives a wide range instruments to design 
various dynamic algorithms of radio channel resource management in sensor networks and M2M systems.   
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Анотація. Представлено новий принцип мультиплексування мультимедійних даних в послідовному цифровому каналі 
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The NGN engineering on the IMS platform sees known issues of QoS provision in digital telephony 

(stochastic packet loss and time delays). In the last few years advanced decisions of this problem emerge behind the 
VoLTE concept, wherein the telephone service is prior core network function referred to as multimedia over 
telephony (MMTel) based on the evolved IMS (eIMS) platform [1]. This approach is promising for regional 
networks under uniformed administrative policy. However, new challenges arise when trying to map the eIMS 
architecture into the global Internet space which is organized as association of multiple autonomous systems (AS) 
with individual administration.  

This paper presents a novel principle of multimedia data multiplexing in packet based serial channel aimed 
to provide the QoS guaranteed real time digital flow delivery over the multi-AS Internet. According to this principle 
the sending party schedules transmitting multiproduct data upon the three queues of segments: a) real-time segments 
flow (RTF) provided by required channel bandwidth and virtual circuit labels; b) logical link segments flow (LLF) 
provided by logical channel labels; c) IP-packets data flow (IPF) compliant with IP-protocol. The segments of any 
queue are delimited by start/stop-segment tags (SS-ST) formed due to the reserved byte FF followed by command 
byte (FF-00 for start-segment and FF-FF for stop-segment), wherein reserved byte FF if occurred in segment body is 
replaced by the tag FF-FE, the FE is reserved command byte.  

To multiplex the queues RTF, LLF and IPF for transmitting them over the shared packet based digital 
channel the separate queues are organized into the common aggregated byte flow (ABF) as a consequence of 
fragmented segments of three multimedia types (RTF-fragments, LLF-fragments, IPF-fragments) delimited by six 
start/stop- fragment tags: FF01/FF02 for RTF fragments, FF03/FF04 for LLF and FF05/FF06 for IPF ones. To 
deliver an aggregated data flow ABF to an adjacent network entity, the ABF is cut into the so called conveyor 
transport modules (CTM). The size of CTM is adjusted to the payload of related data link layer frame (e.g. Ethernet 
frame). Typically one CTM comprises either one RTF fragment or an assembly of three type segments (RTF, LLF, 
IPF). 

On the receiving party of the channel all the described manipulations are performed in reverse manner. 
First, the separate CTM-modules are concatenated into the whole aggregated byte flow ABF; next, ABF is 
reorganized into three parallel queues (RTF, LLF, IPF) eliminating start/stop fragment tags; finally, each queue of 
segment fragments is restored into the queue of segments delimited by solely two tags (FF-00 and FF-FF). Each 
segment of a queue will have its own format inherent to correspondent type of data flow: RTF segment body begins 
with the virtual circuit label (VCL); LLF segment body begins with the logical channel label (LCL); IPF segment is 
conventional IP-packet of either version 4 or 6.        

The introduced approach enables reliable QoS packet based transfer of real-time data (voice, video, 
telemetry etc.) with deterministically controlled latency due to the privileged processing policy towards RTF data.    
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Анотація.  Запропоновано  імітаційну  модель  для  визначення  завадостійкості  телекомунікаційної 

системи  передачі  інформації  із турбокодуванням.  Розроблено  програмні  засоби  для  дослідження  впливу  розміру 
інформаційного блоку та його швидкості на завадостійкість телекомунікаційної системи передачі  інформації  із 
турбокодуванням.  Наведено  аналітичний  вираз  для  визначення  асимптотичної  границі  ймовірності  помилки  в 
системі  з  турбокодуванням.  Приведено  результати  дослідження  ймовірності  бітової  та  фреймової  помилки  в 
каналі з турбокодуванням в залежності від швидкості кодування. 
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Підвищення енергетичної ефективності за рахунок використання кодів характеризують значенням 

еквівалентного енергетичного виграшу [1]. Для підвищення ефективності процесу обробки інформації в 
телекомунікаційних системах з фазовою маніпуляцією, слід вирішити завдання підвищення достовірності 
передавання інформації, сформувати структуру системи передавання інформації, дати рекомендації 
відносно типу завадостійких кодів, способу їх декодування. Аналіз стану питання проведений в ході 
виконання досліджень показав, що оптимізацію задачі підвищення ефективності системи передавання 
інформації можна проводити використовуючи системний підхід, змінюючи властивості дискретних сигналів 
по каналу зв’язку, можна в широких межах змінювати показники ефективності. При виконанні досліджень 
застосуємо шлях який формується на використанні багатопозиційних сигналів і коректуючи кодів, тобто їх 
комбінацій. Для вирішення окреслених питань, розглянемо можливості використання в каналах передачі 
інформації способів завадостійкого кодування на основі турбокодів [1, 2, 3].   

Такі коди утворюються в результаті компонування двох або більше складових кодів, які є різними 
варіантами чергування однієї інформаційної послідовності. Якщо для згорткових кодів, декодер видає 
жорстко декодовані символи, в каскадній схемі при використанні турбокоду, для задовільної роботи 
алгоритму декодування, найчастіше використовують м’яку схему декодування. Таким чином, у випадку 
систем з турбокодуванням, декодування полягає в тому, щоб передати м’яку схему прийняття рішення з 
виходу одного декодера на вхід іншого і повторювати цю процедуру до тих пір, поки не буде отримано 
надійне рішення. 

Перехід до багатопозиційних сигналів дозволяє підвищити питому швидкість передавання 
інформації. Однак при цьому знижується завадостійкість, так як із зростом позицій енергетична 
ефективність знижується. Ефективні коди повинні бути достатньо довгими із структурою, яка подібна 
структурі випадкового шуму, при цьому із зростом довжини коду складність алгоритму декодування 
катастрофічно зростає. Тому тут слід розв’язати завдання пошуку і синтезу кодів з високою виправною 
здатністю, і одночасно з задовільною складністю декодера. 

Продуктивність каналу передавання інформації з кодуванням визначається частотою появи 
помилок, по відношенню до енергетичного ресурсу каналу при даній швидкості. Проведемо аналіз питання 
ефективності використання турбокодів кодів, у випадку адитивного каналу із білим гаусівським шумом 
(AWGN), для якого енергетичний виграш задається відношенням 0/ NEb  ( bE  - енергія, необхідна для 

передавання одного біта інформації, 0N  - спектральна густина потужності шуму). 

Дані про помилки будемо задавати наступним чином: ймовірність бітових помилок Bit error rate 
(BER) - визначає частоту помилок для окремих бітів, Word error rate (WER) - частоту помилок для окремих 
кодових слів і Frame error rate (FER) - частота помилок кадрів (фреймів). Ці три параметра помилок добре 
корелюють один з одним для будь-якого заданого коду, але при проведенні аналізу слід окреслити 
припущення про незалежність помилок. 

На рис.1 представлено імітаційну схему системи передавання інформації з турбокодуванням. 
Сформована генератором випадкових чисел (Bernoulli Binary Generator) послідовність потрапляє на 
підсистему турбокодера (Turbo Encoder), яка містить два згорткових кодера та схему перемежовування, далі 
модулятор фазо-маніпульованого сигналу, в якості каналу зв’язку використано гаусівський канал AWGN на 
виході якого розташовано підсистему турбодекодера (Turbo Decoder) (рис. 1), яка містить два декодера, 
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схему перемежовування та деперемежовування [1]. 
 

 
Рис. 1 Імітаційна схема системи передавання інформації з фазовою маніпуляцією і турбокодуванням 

  
На входи кожного з двох елементарних декодерів потрапляють «м’які» рішення, результат 

декодування на виході декодера – також «м’яке» рішення. Остаточне прийняття рішення про переданий 
інформаційний символ виноситься другим декодером. Закінчення процесу декодування проходить або після 
виконання заданої кількості ітераційних циклів, або після того, як величина поправки результату 
декодування досягне встановленого порогу. Асимптотична границя для турбокодів визначається виразом 
[1]: 
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де  L  - розмір блоку який піддається перемежовуванню, fd  - вільна відстань турбокоду, ω  - вага коду, 

fdC ,ω  - кількість кодових послідовностей з вагою fd , R  - швидкість кодування. 

Далі представлено результати дослідження завадостійкі каналу передавання інформації у випадку 
використання турбокодів. В процесі дослідження застосовувався ітеративний двокомпонентний декодер з 
м’яким входом-виходом для апостеріорно-ймовірних даних, квантування канальних символів – 6 
біт/символ; квантування метрики декодера – 8 біт/символ; кількість ітерацій варіювалась в залежності від 
відношення сигнал/шум. 

 

 

Рис. 2 Залежності для визначення BER і FER, швидкість кодування: 1/2, 1/4, 1/3 і 1/6 при використанні турбокодів з розміром 
блоку 1784 бітів, 10 ітерацій: 1 – BER (R=1/6); 2 - BER (R=1/4); 3 – BER (R=1/3); 4 - BER (R=1/6); 5– FER (R=1/6); 6 - FER (R=1/4); 7 

– FER (R=1/3); 8 - FER (R=1/6) 
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На рис.2 показано результати дослідження завадостійкості каналу передавання інформації з 
турбокодуванням, від швидкості кодування (1/2, 1/3, 1/4, 1/6) для довжини інформаційного блоку - 1784 біт. 
Моделювання проводилось шляхом використання правила фіксованої ітерації коли робота декодера 
припинялась після 10 – ти ітерацій. 

В результаті дослідження встановлюємо, що перехід від швидкості кодування 1/2 до 1/6 дозволить 
підвищити завадостійкість телекомунікаційної системи передавання інформації. Загалом, для використаної 
довжини інформаційного блоку, енергетичний виграш кодування становив близько 1,2 дБ для BER (FER) 10 
– 4.   

На рис.3 та рис.4 представлено результати дослідження впливу кількості ітераційних циклів на 
кількість помилок при декодуванні кодових блоків та на величину 0/ NEb . На рис.3 картина яка ілюструє 

відсутності помилки у транспортному блоці. Додавання двох ітераційних циклів дозволило виправити 
помилки в п’яти кодових блоках в яких були наявні помилки, тоді як інші кодові блоки були декодовані 
використовуючи ту ж кількість ітерацій як і в першому моделюванні. 

 

Рис. 3 Результати декодування транспортних блоків 
турбокодів у випадку восьми ітераційних циклів при 

декодуванні 

Рис. 4 Залежності впливу кількості ітерацій для вхідних 
«м’яких» бітів на відношення сигнал/шум (BER=10-5) 

 
Турбодекодери розглянутої структури мають при N - ітераціях декодування таку ж саму складність 

за кількістю необхідних операцій складання і множення, як і декодер Вітербі згорткового коду. 
Обчислювальна складність турбокодера в розрахунку на один інформаційний біт не залежить від довжини 
інформаційного блока, але слід зауважити, що для турбодекодера зі зростом довжини інформаційного блока, 
зростає необхідний об’єм пам’яті декодера, а отже час затримки декодування. 
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Постановка проблемы 
Закрытие речевых сообщений основывается на методах изменения характеристик речи так, что она 

становится неразборчивой и неузнаваемой для подслушивающего лица, перехватившего закрытое речевое 
сообщение. 

Наибольшая часть аппаратуры засекречивания речевых сигналов использует в настоящее время 
метод аналогового скремблирования. Как правило, аналоговые скремблеры используются там, где 
применение цифровых систем закрытия речи затруднено из-за наличия возможных ошибок передачи 
(наземные линии связи с плохими характеристиками или каналы дальней радиосвязи). Они обеспечивают 
тактический уровень защиты и хорошо предохраняют переговоры от посторонних лиц, имеющих 
ограниченные ресурсы. 

Аналоговые скремблеры преобразуют исходный речевой сигнал посредством изменения его 
амплитудных, частотных и временных параметров в различных комбинациях. Скремблированный сигнал 
затем может быть передан по каналу связи в той же полосе частот, что и исходный, открытый.  

В аппаратах такого типа используется один или несколько способов аналогового скремблирования 
из числа следующих: 

- скремблирование в частотной области — частотная инверсия (преобразование спектра сигнала 
с помощью гетеродина и фильтра), частотная инверсия и смещение (частотная инверсия с меняющимся 
скачкообразно смещением несущей частоты), разделение полосы частот речевого сигнала на ряд 
поддиапазонов с последующей их перестановкой и инверсией; 

- скремблирование по временной области — разбиение блоков или частей речи на сегменты с 
перемешиванием их во времени с последующим их прямым и (или) реверсивным считыванием; 

- комбинация временного и частотного скремблирования. 
Скремблеры всех типов, за исключением скремблера с частотной инверсией, вносят искажения в 

восстановленный речевой сигнал. Границы временных сегментов нарушают целостность сигнала, что 
неизбежно приводит к появлению внеполосных составляющих. Нежелательное влияние оказывают и 
групповые задержки составляющих речевого сигнала в канале связи. Результатом искажения является 
увеличение минимально допустимого отношения сигнал/шум, при котором может осуществляться надежная 
связь [1]. 

В случае, если есть предположение, что противник может воспользоваться услугами 
высококвалифицированных специалистов и их техническим арсеналом, то для того, чтобы быть уверенным 
в отсутствии утечки информации, необходимо применять системы закрытия речи, обеспечивающие 
стратегическую степень защиты. Это могут обеспечить лишь устройства дискретизации речи с 
последующим шифрованием. 

Цель работы 
Целью настоящей работы является разработка аналогового оперативно-тактического устройства 

закрытия речи. 
Результаты исследований 

Принцип работы скремблера. На основе анализа основных параметров речевого сигнала можно 
сделать вывод о том, что разборчивость речи можно значительно снизить, если изменить такие временные 
параметры как: период основного тона и длительность фонем. 

Предлагаемый принцип получения закрытого речевого сигнала состоит в дискретизации речевого 
сигнала с постоянной частотой, изменении интервалов следования полученных отсчетов в соответствии с 
ключом и восстановлении непрерывного сигнала из измененного дискретного сигнала. 

Пусть дискретизация осуществляется с частотой constf , где ìàêñf  — максимальная частота в 

спектре сигнала. За время Т будет получено constTfN   отсчетов сигнала. Пусть в результате работы 
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кодирующего устройства частота следования отсчетов принимает три различных значения: 1f , 2f  и 3f . За 

время Т все N отсчетов сигнала должны быть переданы адресату. Следовательно, должно выполняться 
равенство [2, 3] 

321const

1113

ffff
 . (1)

Структурная схема скремблера. Структурная схема скремблера показана на рисунке 1. Скремблер 
состоит их передающей части 1, блока управления 2 и приемной части 3. Передающая часть состоит из 
микрофона, входного фильтра, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), оперативного запоминающего 
устройства 1 (ОЗУ1), оперативного запоминающего устройства 2 (ОЗУ 2), буферного регистра, цифро-
аналогового преобразователя (ЦАП) и выходного фильтра. 

Акустический сигнал, спектр которого сосредоточен в полосе 100…3400 Гц поступает на входной 
фильтр с полосой пропускания (100 … 2400) Гц. Такое ограничение ширины спектра сигнала микрофона 
необходимо, поскольку изменение частоты следования отсчетов речевого сигнала приводит к расширению 
спектра передаваемого сигнала. Ширина спектра передаваемого сигнала определяется максимальной из 

частот 1f , 2f  и 3f . АЦП преобразует непрерывный выходной сигнал фильтра в цифровой код. Если от 

блока управления на ОЗУ1 поступает сигнал записи, а на ОЗУ2 — сигнал чтения, то цифровой код с выхода 

АЦП записывается в ОЗУ1 с частотой constf , а цифровой код, записанный ранее в ОЗУ2,  считывается с 

частотами 1f , 2f  и 3f . Если от блока управления на ОЗУ1 поступает сигнал чтения, а на ОЗУ2 — сигнал 

записи, то цифровой код с выхода АЦП записывается в ОЗУ2 с частотой constf , а цифровой код, записанный 

ранее в ОЗУ1,  считывается с частотами 1f , 2f  и 3f . Порядок следования частот считывания 1f , 2f  и 3f  

определяется блоком управления. Считанный с одной из ОЗУ цифровой код поступает в буферный регистр 
на время, необходимое для преобразования его в дискретный сигнал ЦАП. С выхода ЦАП дискретный 
сигнал поступает на выходной фильтр. Выходной сигнал фильтра является непрерывным сигналом, который 
передается в телефонную линию через дифференциальную схему. 

Приемная часть выполняет операции, обратные операциям, которые производятся в передающей 
части. Приемная часть состоит из входного фильтра, АЦП, ОЗУ3 и ОЗУ4, буферного регистра ЦАП, 
выходного фильтра и телефона. С телефонной линии непрерывный сигнал через дифференциальную схему 
поступает на входной фильтр, обеспечивающий фильтрацию помех и выделение информационного сигнала 
из аддитивной смеси информационного сигнала и синхросигнала. Выходной сигнал фильтра преобразуется 
в двоичный код аналого-цифровым преобразователем. Преобразование непрерывного сигнала в цифровой 

код осуществляется попеременно с частотами дискретизации 1f , 2f  и 3f . Порядок следования частот 

дискретизации 1f , 2f  и 3f  определяется блоком управления. Если от блока управления на ОЗУ3 поступает 

сигнал записи, а на ОЗУ4 — сигнал чтения, то цифровой код с выхода АЦП записывается в ОЗУ3 с 

частотами 1f , 2f  и 3f , а цифровой код, записанный ранее в ОЗУ4, считывается с частотой constf . Если от 

блока управления на ОЗУ3 поступает сигнал чтения, а на ОЗУ4 – сигнал записи, то цифровой код с выхода 

АЦП записывается в ОЗУ4 с частотами  1f , 2f  и 3f , а цифровой код, записанный ранее в ОЗУ3, 

считывается с частотой constf . 

Считанный цифровой код поступает в буферный регистр на время, необходимое для 
преобразования его в дискретный сигнал ЦАП. С выхода ЦАП дискретный сигнал поступает на выходной 
фильтр. Выходной сигнал фильтра является непрерывным сигналом, который подается на телефон. 

Блок управления состоит из опорного генератора, блока формирования рабочих частот, блока 
формирования тактовых частот, блока формирования команд «запись» и «чтение», блока формирования 
адреса, блока формирования ключевых комбинаций, схемы формирования сигнала сброса, сумматора, 
схемы формирования синхросигнала и схемы выделения синхросигнала. 

Опорный генератор вырабатывает сигнал опорной частоты. Опорная частота является кратной 

частотам constf , 1f , 2f  и 3f . Сигнал опорной частоты поступает на вход блока формирования рабочих 

частот. Блок формирования рабочих частот путем деления опорной частоты формирует сигналы с частотами 

constf , 1f , 2f  и 3f . Сигналы с частотами constf , 1f , 2f  и 3f  поступают на блок формирования сигналов 

тактовых частот, необходимых для работы АЦП, ЦАП и ОЗУ приемной и передающей частей. 
Формирование сигналов тактовых частот осуществляется под действием управляющих сигналов блока 
формирования ключевой комбинации. 

Блок формирования ключевой комбинации в зависимости от положения переключателей 
вырабатывает сигнал, управляющий порядком записи в ОЗУ и  считывания из ОЗУ цифровых кодов, а также 

порядком следования тактовых сигналов с частотами 1f , 2f  и 3f . Этот же управляющий сигнал поступает 

на блок формирования команд «запись» и «чтение». Выходной сигнал блока формирования команд «запись» 
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и «чтение» формирует команду на считывание из ОЗУ  или запись в него цифрового кода. Одновременно 
данный сигнал поступает в блок формирования адреса, выходной сигнал которого разрешает  доступ к 
соответствующему ОЗУ для записи или для считывания цифрового кода. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема скремблера 
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Синхронизация работы передатчика скремблера одного абонента и приемника скремблера другого 
абонента осуществляется с помощью схемы формирования синхросигнала, сумматора, схемы выделения 
синхросигнала и схемы формирования сигнала сброса. Процесс синхронизации осуществляется за счет 
одновременного обнуления часов в скремблерах разговаривающих абонентов, через каждый интервал 
времени, кратный времени полного считывания информации из ОЗУ передатчика. 

Выходной сигнал схемы формирования синхросигнала поступает на один вход сумматора, на 
второй вход которого поступает выходной сигнал передающей части. Выходной сигнал сумматора через 
дифференциальную схему поступает в телефонную линию. Схема выделения синхросигнала приемной 
части выделяет синхросигнал из аддитивной смеси информационного сигнала и сигнала синхронизации. 
Выходной сигнал данной схемы поступает на схему формирования сигнала сброса. С выхода данной схемы 
сигнал сброса поступает на входы сбросов потребителей. 

 
Выводы 

Экспериментальные исследования макета показали хорошие показатели закрытия исходного 
речевого сигнала и разборчивости восстановленного сигнала. При этом простота алгоритма работы 
предлагаемого скремблера позволяет реализовать его на основе существующих микроконтроллеров. 
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АНСАМБЛІ ХАОТИЧНИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ДІЇ СИСТЕМНИХ 

ЗАВАД У НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 
 
Анотація.  У  статті приведений результат порівняння  хаотичних  сигналів  різних  генераторів  хаосу  за 

критерієм наближення до ортогональності ансамблів хаос підносійних. Встановлено, що нелінійні динамічні 
системи  можуть  формувати  сигнали  детермінованого  хаосу,  які  переважають  за  якістю 
ортогональних  властивостей  псевдовипадкові  сигнали,  що  застосовуються  в  сучасних 
телекомунікаційних системах.  
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THE CHAOTIC SIGNALS’ ENSEMBLES FOR REDUCTION OF SYSTEM INTERFERENCE IN ULTRA-WIDE 

BAND COMMUNICATION SYSTEMS 
 
In  the  article  the  results  of  comparison  of  chaotic  signals  from  various  chaos  generators  by  criterion  of  chaotic  subcarriers’ 

ensembles approximation to orthogonality are given. It has been found that nonlinear dynamic systems can generate signals of deterministic 
chaos that exceed in quality of orthogonal properties pseudorandom signals which are used in modern telecommunication systems. 

Keywords: chaos, UWB, chaos generator, Gram matrix, system interference 
 
Використовувані на сьогоднішній день у надширокосмугових системах радіозв’язку (UWB) сигнали 

псевдовипадкових послідовностей (ПВП) володіють певними недоліками, що пов’язані із недостатнім 
рівнем ортогональності і, як наслідок, появою 
системних завад під час організації 
багатоканального та багатостанційного зв’язку 
[1]. З метою зменшення рівня системних завад та 
покращення ЕМС системи зв’язку в цілому, 
пропонується на зміну відомим ПВП на кшталт 
М- послідовностей використовувати сигнали 
генераторів хаосу. 

Для пошуку генераторів хаосу сигнали 
яких володіють кращими кореляційними 
властивостями за відомі ПВП було проведено 
порівняння 84 генераторів хаосу за рівнем 
ортогональності їх сигналів між собою. Для 
цього застосовано метод матриці Грама [2], де 
розмірність матриці відповідає кількості 
канальних підносійних, а елементи матриці jia ,  

утворені кореляційними інтегралами хаотичних 
сигналів певного об’єму реалізацій. 

  















84
2

84

,2

1

i j
jiaZ , ji  . (1) 

В якості міри послаблення 
ортогональності між сигналами кожного 

генератора хаосу в залежності від об’єму реалізації сигналів та кількості канальних підносійних 
пропонується використовувати значення Z , що обчислюється як сума недіагональних елементів матриці 
Грама (1). 

Рис. 1 – Оцінка ортогональності сигналів різних 
генераторів хаосу та генератора ПВП  при 

фіксованому об’ємі реалізації сигналів у 5000 
вибірок в залежності від розміру матриці грама K 
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Відповідна оцінка ортогональності була здійснена і для 
генератора ПВП, тому генератори хаосу, критеріальні поверхні 
яких розташовані нижче побудованої поверхні для ПВП будуть 
володіти кращими ортогональними властивостями, а ті що 
розташовані вище – відповідно гіршими (рис. 1).  

Очевидно, що із зростанням кількості канальних 
підносійних, значення міри послаблення ортогональності Z  значно 
зростає для усіх досліджуваних генераторів, та майже не 
змінюється із збільшенням об’єму реалізації сигналу (рис.8, 
ліворуч). Для більш наглядного представлення результатів 
приведено стовбцеві діаграму що складається із відсортованих у 
порядку зростання усередненого значення Z  при кількості 
канальних підносійних – 200 (рис.9). 

Сигнали перших 52 генераторів хаосу (рис. 2) потенційно 
створюють менше системних завад за традиційні сигнали М-
послідовностей, що найбільш часто застосовуються для організації 
багатостанційного доступу у сучасних системах телекомунікацій. 
Таким чином, внаслідок аналізу приведених результатів 
досліджень та оцінки властивостей сигналів генераторів хаосу 
можливо зменшити рівень системних завад для систем зв’язку, що 
використовують ПВП в якості канальних носійних шляхом заміни 
генератора ПВП на генератор хаосу Rucklidge. Для сигналів 
генератора Rucklidge значення Z = 8,59, а для генератора М-
послідовностей Z  = 24,77, що характеризує зменшення впливу 
системних завад та підвищення завадостійкості системи зв’язку з 
використанням хаотичних сигналів такого генератора: 

)(4,6)(88,2
59,8

77,24
2
Rucklidge

53

дБразів
Z

Z стейпослідовноM   

Опосереднене значення рівня зменшення системних завад 
ансамблів хаотичних сигналів для хаос-генераторів які за 
ортогональними властивостями переважають ПВП (див. рис.9): 

)(7,2)(84,1
4,13

77,24
52..2

53

дБразів
Z

Z

серед

стейпослідовноM   

Залежно кінцевих завдань побудова багатоканальних 
телекомунікаційних систем на основі вказаних хаотичних 
ансамблів сигналів дозволить збільшити радіус зони 
обслуговування, збільшити кількість абонентів, підвищити 
пропускну спроможність тощо. Крім того, застосування хаотичних 
сигналів виділених запропонованими методами та способами 
одночасно із вказаним вище позитивними удосконаленнями 
дозволяють забезпечити високий рівень прихованості дії, 
широкосмуговість із її позитивними наслідками, ефективне 
використання смуги частот, високий рівень криптографічної 
стійкості та електромагнітної сумісності. 
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Рис. 2 – Частинний випадок оцінки рівня 
системних завад сигналів різних 

генераторів хаосу  та генератора ПВП при 
фіксованому об’ємі реалізації сигналів у 
10000 вибірок із усередненням за мірою 

послаблення ортогональності (Z) 
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Оценка качества обслуживания самоподобного трафика в пакетной сети связи затруднена из-за 

отсутствия соответствующей теоретической базы и достоверного метода расчета характеристик качества 
обслуживания (QoS) в условиях самоподобия. Для одноканальной системы с постоянным временем 
обслуживания (модель fBM/D/1/∞) применяется метод (формула) Норроса [1].  

Этот метод использует коэффициент Херста самоподобности трафика. Метод Херста выявляет в 
пакетном трафика тенденцию следовать по направлению тренда (персистентность) и всплески 
интенсивности, приводящие к пачечности трафика, последействие, фрактальность (самоподобие), наличие 
периодических и непериодических циклов (из-за протоколов передачи). 

Однако, результаты моделирования показывают, что при самоподобном трафике с ростом его 
интенсивности ухудшаются характеристики QoS, но не настолько, как это определено формулой Норроса. 
Расхождение результатов моделирования и оценок Норроса, достигает сотни процентов [2].  

Кроме того, моделированием определено, что характеристики QoS зависят не столько от значения 
коэффициента Херста, сколько от модели трафика или вероятностной функции распределения, которой он 
аппроксимируется. Например, в [3] показано, что при одинаковых значениях коэффициента Херста для 
трафика, описываемого распределениями Парето или Вейбулла, получаем различные значения 
характеристик QoS. 

Например, при интенсивности нагрузки ρ = 0,7 Эрл трафика, описываемого распределением Парето, 
в системе fBM/D/1/∞ получаем значения среднего времени задержки заявок в системе W = 20,6 условных 
единиц длительности обслуживания, среднего количества ожидающих заявок (длины очереди) Q = 14,7 
заявок при вероятности ожидания P = 0,97. При тех же условиях, но для трафика, описываемого 
распределением Вейбулла, получаем среднее время задержки заявок в системе W = 164,6 у. е. длительности 
обслуживания, среднее количество ожидающих заявок Q = 116,5 заявок при вероятности ожидания P = 0,99. 
В обоих случаях коэффициент самоподобности Херста составил H = 0,7. Как видно, различия очень 
существенны и отличны от оценок Норроса, одинаковых для обоих случаев. 

Вывод. Если реальный трафик аппроксимируется распределениями Парето или Вейбулла, то для 
расчета характеристик QoS следует учитывать не коэффициент самоподобности Херста, а параметры 
соответствующего аппроксимирующего распределения. 
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В работах [1, 2] приводится теоретическое обоснование разновидности угловой модуляции — 

квадратурной угловой модуляции. Этот вид модуляции позволяет передавать два сигнала вместо одного с 
использованием угловой модуляции на одной несущей частоте. В качестве модулирующего сигнала могут 
быть использованы ортогонально разделяемые сигналы. В [1] показано, что такими сигналами могут быть 
сигналы с квадратурной модуляцией (КАМ), сигналы с дифференциальной КАМ модуляцией фазы и 
сигналы с ортогональной частотной цифровой модуляцией (OFDM). В работах [1, 2] описаны примеры 
практического использования этого метода модуляции в системах радиосвязи и цифрового телевидения, что 
позволяет улучшить отношение сигнал-шум на 3-10 дБ по сравнению с обычной угловой модуляцией. Такое 
улучшение возникает за счет постоянной огибающей сигнала с КУМ и переносом информации 
«внутренним» КАМ сигналом. Однако, за такое улучшение приходится расплачиваться двукратным 
увеличением ширины спектра сигнала с квадратурной угловой модуляцией по сравнению с обычной 
угловой модуляцией [1].  

Очевидно, что достаточно передавать информацию о модулирующем сигнале только с одной 
нижней (НБП) или верхней боковой полосой (ВБП), как это происходит при передаче сигналов с 
однополосной модуляцией (ОБП) [7]. ОБП широко используется в системах СИ-БИ радиосвязи. В Европе 
отдано преимущество ВБП, а в США применяют НБП, что, в сущности, не критично и обусловлено только 
условиями стандартизации.  

Если для формирования текущей фазы сигнала с угловой модуляцией использовать сигнал с 
квадратурной модуляцией [1, 2], то в общем случае радиосигнал, с КУМ можно представить в виде 

)(cos)(])(cos[)( 00 ttAttAta   , (1)

где   )(;0 tAconstA  — амплитуда сигнала с квадратурной угловой модуляцией,   — несущая 

частота,      — индекс модуляции, 0  — начальная фаза, )(t — функция изменения текущей фазы 

сигнала, которая определяется как 

nSnSn tAtBtAt  cos)(sincos)(  , (2)

где  S  — поднесущая частота КАМ сигнала, nn BAtA )( , 
n

n
n C

B
cos , nA  и nB  — 

амплитуды символов модулирующих сигналов, которые задаются правилами M-уровневой модуляции на 

символьном интервале ST , t  — время. Для квадратурной угловой модуляции закон изменения текущей 

фазы задается сигналом с квадратурной модуляцией (КАМ) [1]. В [3] описан метод получения сигнала с 
однополосной квадратурной модуляцией (ОКМ). Этот вид сигнала представляет собой сигнал с 
квадратурной модуляцией, но с одной боковой полосой спектра КАМ сигнала. Полученный сигнал с ОКМ 
можно использовать для модуляции фазовой компоненты )(t  при формировании КУМ сигнала (1). Если 

использовать сигнал ОКМ с нижней боковой полосой (LSB) в качестве модулирующего сигнала [3] при 
формировании сигнала (1) с квадратурной угловой модуляцией, то такой сигнал можно записать в виде 

])cos[(}])(cos{[)( 0000 tUttSUta dLSB   , (3)

где   девиация частоты ])sin[(])cos[( tBtA SSnSSnd    задается ОКМ сигналом. В 

этом случае сигнал (3) будет соответствовать сигналу с однополосной квадратурной угловой модуляцией 
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(ОКУМ), а d  соответствует девиации частоты. Половина ширины спектра сигнала с КУМ (1) определяется 

как [1, 4] 

)( SSdivQ    (4)

где  div  —  девиация частоты сигнала с КУМ, а )( SS  соответствует полосе частот (т.е. ОКМ), 

которая равна половине ширины спектра сигнала с КАМ. Используя большие значения M  для 
представления уровней ОКМ сигнала, можно сформировать ОКУМ сигнал с высокой спектральной 
эффективностью (256 уровней и более), что практически невозможно для   сигналов с ФМ 256 или ЧМ 256. 

Спектр сигнала с ОКУМ соответствует спектру сигнала с угловой модуляцией [4], но все нечетные 

гармоники повернуты на 
2


  относительно сигнала с обычной угловой модуляцией. Перемена знака у 

слагаемых также происходит по другому закону: принимает знак минус, когда второй двоичный разряд (
n

2 ) 
номера n  бесселевой функции принимает значение логической единицы и знак плюс при равенстве этого 
разряда логическому нулю. Спектр сигнала с ОКУМ описывается выражением  
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,22)]modn(-4) mod(n[ если ,1

0;2)]modn(-4) mod(n[ если ,0
)(np  или  2 and 2)]modn(-4) mod(n[)( np , 

где  mod — деление по модулю, and — операция логического “И”, 1 nk . Как видно из (5), ширина 
спектра сигнала с ОКУМ будет соответствовать ширине спектра сигнала с обычной угловой модуляцией [5]. 
Таким образом, можно утверждать, что спектр сигнала с ОКУМ (с сигналом ОКМ как модулирующим) 

имеет меньшую ширину спектра сигнала по сравнению с сигналом с КУМ [1] на величину S2 . Это 

объясняется отсутствием верхней боковой полосы в модулирующем сигнале с ОКМ.  
У сигнала с классической угловой модуляцией боковые составляющие, при 1  изменяются, 

как амплитудно-модулированные колебания и расположены на частотах )( 0 S  и )( 0 S [5]. При 

квадратурной угловой модуляции (КУМ) в спектре сигнала будут присутствовать квадратурные боковые 

составляющие с частотами )( 0 SS  и )( 0 SS  , а при однополосной квадратурной 

угловой модуляции (ОКУМ) в спектре сигнала будут присутствовать только квадратурные боковые 

составляющие с частотами  )( 0 SS   и )( 0 SS  . Получить точное аналитическое 

описание для графического отображения спектра ОКУМ сигнала проблематично, из-за наличия бесселевых 
функций. Однако, как известно [8], при больших значениях индекса модуляции 1 , амплитуда 

функций Бесселя с приближением номера функции n  к значению   резко стремится к нулю. Это 

позволяет считать ширину спектра сигнала с ОКУМ равной d2 . На рисунке 1 приведены спектры 

сигналов с КУМ (a) и ОКУМ (b) при использовании индекса модуляции 50 .  

Так как выбор поднесущей частоты S  не влияет на положение несущей частоты 0 , то можно, 

изменяя значение поднесущей частоты, отстраиваться от помех расположенных вблизи несущей частоты 

(адаптивный режим передачи) и выделять несущую частоту 0  методом цифровой фильтрации [1] для 

синхронного детектирования сигнала с ОКУМ даже при значительных доплеровских сдвигах частоты. Зная 

сетку частот S , или предавая следующее значение поднесущей частоты можно осуществить постоянное 

(или переменное) смещение спектра ОКУМ сигнал относительно несущей частоты 0 . В этом случае 

система автоматической подстройки частоты (АПЧ) в приемнике не будет терять сигнал (нет выхода 0  за 

полосу удержания АПЧ). Если еще изменять и несущую частоту скачком (расширение спектра прыжками 
частоты — FHSS), то такой сигнал становится широкополосным и пригодным для передачи информации в 
каналах связи с сильными замираниями, что, однако, требует применения специальных приемников.  
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Рис. 1. Спектры сигналов с КУМ (а) и ОКУМ (b).  Частоты синфазного и квадратурного сигналов, формирующих КАМ и ОКМ 

сигналы соответственно;  поднесущая частота КАМ и ОКМ сигналов  равна 10 кГц;  несущая частота сигналов с КУМ и 

ОКУМ равна 1000 кГц; индекс модуляции 50 . 

 
Достоинством сигналов с ОКУМ является наличие постоянной огибающей, которая свойственна 

всем видам сигналов с угловой модуляцией, а также возможность использования высокой спектральной 
эффективности (М=256 и более), что свойственно сигналам с квадратурной модуляцией. Учитывая высокую 
спектральную эффективность можно также рекомендовать применение сигналов с ОКУМ для замены 
сигналов с ортогональной частотной цифровой модуляцией (OFDM) в тех случаях, когда возникают 
проблемы с линейностью тракта передатчика (например, PLC или BPL сети) или имеется сильное влияние 
доплеровского сдвига частот (при больших скоростях и многолучевости одновременно).  
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Информационный взрыв – постоянное увеличение скорости и объёмов публикаций 

(объёма информации) в масштабах планеты. Лавинообразное нарастание массы разнообразной информации 
в современном обществе получило название «информационного взрыва» в 1975 году (Урсул А.Д.). 
Современная революция в информационных технологиях характеризуется тем, что на 7 млрд человек 
приходится 6 млрд телефонов (данные компании «Ericsson», 2012), 6 млрд телевизионных установок 
(«Guinnes Today», 2012), 2 млрд компьютеров («Gartner», 2012), 2,3 млрд интернет-пользователей(«Internet 
World Stats», 2012)  [3]. 

 Таким образом, проблема увеличения скорости передачи  данных без потери качества очень 
актуальна. К решению данной проблемы можно подойти с разных сторон. Поскольку количество 
информации прямо пропорционально  двоичному логарифму числа реализаций, то целесообразно 
рассмотреть возможность увеличения этого параметра на ограниченном временном интервале. Целью 
данной работы является поиск возможных причин искажений, а так же анализ их величины, при передаче 
таймерных сигнальных конструкций (ТСК),  представляющих собой [1] разрядно-цифровые коды, в которых 
разрешенные для передачи сигналы имеют не менее s  подряд передающихся единиц ( ) или нулей.   

С целью оценки характеристики поведения ТСК в реальних каналах связи г. Одессы был проведен 
ряд экспериментов. Как показали данные исследования, ТСК имеют преимущество перед обычными 
разрядно-цифровыми кодами по скорости передачи, при этом выигрыш доходит до сотен раз. Однако, при 
всех своих достоинствах, эти коды имеют более низкую помехозащищенность, что связано с уменьшением 
энергии информационного элемента. Значения реализаций ТСК напрямую связаны с длительностью 
модулируемого сигнала и, соответственно, под искажениями понимаются смещения моментов регистрации 
(или значащих моментов воспроизведения (ЗМВ)) импульсов во времени. 

Эксперименты на различных каналах ГТС показали наличие, так называемых, “плохих” и 
“хороших” состояний сети. Общий интервал “плохого” состояния канала составляет : 

)%7(14,0%100
90000

133
пT . 

Вероятность верного приёма ЗМВ в “хорошем” состоянии будет равна:  
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При известном значении 

 , с легкостью определяется вероятность появления смещения 

1-го, 2-х и 3-х значений  -т для одного ЗМВ 
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Вероятность появления смещений 2-х и 3-х ЗМВ в одному КС на величину   можно определить с 
помощью биномиального распределения: 
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Таким образом, наибольшая вероятность ошибки соответствует появлению однократного смещения 
информационного элемента в одном КС, причем, как правило, смещаются первый и третий ЗМВ.  

Для обеспечения синхронизации ТСК в ходе эксперимента использовался старт-стопный метод, при 
котором каждая комбинация имела стартовый и стоповый импульсы. При этом отсчет делений велся, 
начиная с момента модуляции стартового импульса. Помеха воздействует на сигнал таким образом, что 
фронты одного и того же импульса смещаются в противоположных направлениях при этом восходящий 
фронт последующего импульса будет смещаться в том же направлении, что и восходящий фронт 
предыдущего, в данном случае являющегося точкой отсчета. Поскольку, как показывает практика, 
смещения переходов влево и вправо равновероятны, то можно записать, что [2] случайное искажение 
перехода в момент модуляции начала импульса и конца равны: 

, 

где   - постоянная времени цепи,   - время передачи импульса,  – ток помехи,  – установившееся 
значение тока в цепи. 

Полученные выражения характеризуют максимальные значения общих искажений при заданной 
максимальной величине помехи, действующей в течении некоторого отрезка времени. Поскольку величина 
случайной помехи может принимать любые значения и обычно распределяется по нормальному закону, то и 
вызванные ею случайные искажения тоже могут принимать любые значения, распределяющиеся по 
нормальному закону с плотностью вероятностей 

, 

где  – длина случайного искажения,  – среднеквадратическое отклонение сигнала. 
Таким образом, значение смещения второго перехода крайне мало, в то время как первый и третий 

ЗМВ смещаются гораздо больше, хотя зачастую не достаточно, чтобы получить ошибку регистрации 
импульса. Смещение возникает только при большем всплеске тока помехи, вероятность возникновения 
которого описывается нормальным законом распределения. Очевидно, что в таком случае результирующая 
суммарная вероятность смещения гораздо больше для  первого либо третьего перехода, что и объясняет 
полученную статистику. 

Вывод. Анализ экспериментальных данных показал, что наиболее вероятным является смещение 
одного ЗМВ в одном кодовом слове. Характер смещения переходов объясняется особенностями передачи, в 
частности применением старт-стопного метода, который использовался для получения качественной 
синхронизации. 
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Annotation. The estimation of  the efficiency of using  timer  signal  constructions  in  individual  channels with  limited bandwidth 

transmission of individual subscribers in CDMA systems is given. 
 
 
В последнее десятилетие особый интерес приобретают методы защиты информации, которые 

реализуются на первом уровне эталонной модели OSI [1] и направлены на существенное снижение 
эффективности действий средств несанкционированного доступа (НСД), к числу которых относятся: 
попытка обнаружения факта передачи и нарушение целостности передаваемого сообщения, перехват сеанса 
передачи и распознавание структуры сигнальных конструкций с последующей дешифрацией криптограммы 
и т.д. Одним из способов противоборства конфиденциальной системы связи с НСД может быть применение 
сложных сигналов с криптозащищаемой структурой. Обязательным условием при формировании 
требований к свойствам передаваемых сигнальных конструкций и алгоритмам передачи, обеспечивающих 
скрытность передачи, является учёт алгоритмического и технологического потенциала современных средств 
НСД. Из вышесказанного следует, что актуальным для повышения информационной безопасности передачи 
информации являются исследования по созданию алгоритмов работы конфиденциальных систем связи и 
синтеза сигнальных конструкций, которые обеспечивают повышение различных показателей скрытности. 
Учитывая сказанное, целью работы является разработка метода формирования широкополосного 
шумоподобного сигнала на основе таймерных сигнальных конструкции (ТСК) с бинарной фазовой 
демодуляцией. 

Для формирования широкополосных шумоподобных сигналов (ШППС) чаще всего используется 
метод прямого расширения спектра, который реализуется с применением ортогональных псевдослучайных 
последовательностей (ПСП) и простейшей формой бинарной фазовой модуляции ФМ-2 (BPSK). В 
предложенном алгоритме формирования широкополосных таймерных сигналов важным является 
согласование параметров построения ТСК [2, 3] с особенностями структуры ортогональной ПСП и её базы 

пспВ  [1]. 

Ортогональные ПСП близки по своим свойствам к шумоподобным сигналам, в которых 

минимальная длительность элементарных посылок чt  намного меньше времени передачи информационного 

элемента 0t  [1], т.е. пспинф ВВ  . В системе с кодовым разделением канала (КРК) информационный 

сигнал 0t  передается последовательностью чипов длительностью 0ч tt  , за счет чего достигается 

расширение спектра передаваемого сигнала. Базовым элементом для формирования ТСК является элемент 

∆, который в s раз меньше длительности элементарной посылки 0t , но в то же время больше чt . Такой 

подход позволяет исходную двоичную информационную последовательность передавать бинарной 
последовательностью ТСК. В качестве примера проанализируем формирование широкополосной ТСК со 
следующими параметрами:  

1) 04tТ   - длительность элементарных посылок, на котором осуществляется построение 

сигнальной конструкции; 

2) 2s  - количество базовых элементов ∆ на интервале 0t . 

Обозначим через )(txk  информационный сигнал k−го пользователя. После перемежения и 

помехоустойчивого кодирования сигнал )(пк txk  преобразуется формирователем ТСК в сигнал )(тск txk . 

Сигнал )(тск txk  умножается на сигнатуру )(tsk  k−го пользователя.  

Полученный сигнал 



 

100 10-14 вересня 2015 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2015
 

)()()( тск tstxtb kkk   (1)

поступает на бинарный фазовый модулятор, на выходе которого формируется сигнал 

)2cos()()();( 0
тск tftstxbts kkkk  . (2)

На рис. 1 показан процесс прямого расширения спектра сигнальной конструкции )(тск txk  

сигнатурой )(tsk  для одного из индивидуальных каналов. 

 

)(пк txk
 

 
 

)(тск txk
 

 
)(tsk
 

 

)()(тск tstx kk   
 

)2cos( 0tf  
 

);( kk bts  

0рцк 4tТ 

 

Рис. 1. Процесс прямого расширения спектра сигнальной конструкции )(тск txk  сигнатурой )(tsk  

 
В результате распространения по каналу связи сигнал претерпевает ослабление, а также 

приобретает задержку и фазовый сдвиг. Предполагается, что их значения на приемной стороне известны, а 
также в приемнике обеспечены идеальная частотная, фазовая и тактовая синхронизация. На входе 
приемника получаем сигнал 

)2cos()()();( 0
тск tftstxbts kkkk  . (3)

Для устранения расширения спектра сигнал );( kk bts  умножается на формируемую в приемнике 

копию сигнатуры )(tsk , синхронизированную с принимаемым сигналом. В результате сигнал представляет 

собой несущую )2cos( 0tf  с бинарной фазовой манипуляцией )(тск txk  

)2cos()()2cos()()()();( 0
тск

0
тск2 tftxtftxtstsbts kkkkkk   , (4)

где  1)(2 tsk  с учетом бинарности 1)( tsk . На выходе фазового бинарного демодулятора получаем 

реализацию ТСК )(тск txk . На рис. 2 представлена упрощенная структурная схема приемной части системы 

с КРК. 

Процесс сжатия спектра сигнальной конструкции )(тск txk  для одного из индивидуальных каналов 

показан на рис. 3. Декодером ТСК осуществляется преобразование )(тск txk  в последовательность )(пк txk , 

которая далее поступает на вход декодера помехоустойчивого кода. После декодирования и перемежения 

на выходе помехоустойчивого декодера получаем информационный сигнал k-го пользователя )(txk . 

Использование кодека ТСК позволяет на одном и том же интервале Тс сформировать больше разрешенных 

ТСК, чем сигнальных конструкций при разрядно-цифровом кодировании ( nN 2 ). 
 

 

 
 
  
 

 
Декодер 

помехоустой-
чивого кода 

 
Фазовый 

демодулятор 
 )(tsk

 
 

Декодер 
ТСК ×

);(  bts   )(txk)();( tsbts k   )(тск txk )(пк txk

 
Рис. 2. Структурная схема приемной части системы с КРК 
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Рис. 3. Процесс сжатия спектра сигнальной конструкции )(тск txk  

 
Предположим, что в качестве помехоустойчивого кода в индивидуальном канале на временном 

интервале 0c 9tT   сформирован 9-элементный код Слепяна (9, 5) с кодовым расстоянием 3d , 

исправляющий однократные ошибки [4]. Но, на этом же интервале 0c 9tT  , в соответствии с [3], даже для 

3s  можно получить 18560 реализаций ТСК, эквивалентных 14-элементным бинарным кодовым словам. 

Следовательно, на интервале 0c 9tT   можно реализовать 13-элементный код Слепяна (13, 5) с кодовым 

расстоянием 5d , позволяющий исправлять двукратные ошибки. Так как код (13, 5) позволяет 
исправлять двукратные ошибки, то доля неисправленных ошибок в канале Гильберта составит 0,1 от всех 
ошибок с учетом «плохого» состояния канала, в то время как после исправления однократных  ошибок 
кодом (9, 5) доля неисправленных ошибок - 0,42 [3]. 

Вывод. В работе предложен метод формирования широкополосного шумоподобного сигнала на 
основе таймерных сигнальных конструкций, что позволило в каждом индивидуальном канале системы связи 
с КРК повысить скорость передачи системы в N4,1  раз (где N  − количество каналов в системе) или 

повысить качество приема в индивидуальных каналах.  
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На сучасному етапі розвитку телекомунікаційних та інфокомунікаційних мереж значного 

поширення отримали безпровідні технології. Насамперед, це пов’язано із відносно простою реалізацією 
каналів передачі та створення зручного доступу до комунікаційних та інфокомунікаційних послуг. 

Враховуючи особливості явищ та процесів у безпровідному середовищі передачі, є досить 
актуальним вирішення завдань для підвищення ефективності роботи безпровідних мереж. Насамперед 
необхідно визначити основні критерії ефективності, що будуть максимально відповідати здатності мережі 
повністю виконувати свої функції та задовольняти послуги користувачів. 

Одними із найбільш поширених є безпровідні мережі сімейства стандартів 802.х. У роботі  [1], 
встановлено, що для мереж стандарту 802.15.4 визначено ряд характеристик які можна використовувати як 
критерії ефективності: імовірність виявлення мережі , імовірність невдалого встановлення з’єднання , 
імовірність помилки , кількість ітерацій , кількість доступів до каналу , кількість переданих бітів , 
імовірність помилкової класифікації  та сумарна споживана енергія  . Особливістю таких мереж є 
невисокі об’єми трафіку, тому для мереж із високою пропускною здатністю (802.11х та 802.16x) можна 
запропонувати використовувати наступні критерії [2]: зона покриття сигналу, час реакції на втрату 
з’єднання, робочий діапазон частот, чутливість приймача, максимальна швидкість передачі, час 
встановлення з’єднання, сумарна споживана енергія в активному стані та відсоток втрачених пакетів.  

Враховуючи вище сказане основні критерії ефективності для основних безпровідних мереж 
сімейства стандартів 802.х наведено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Характеристики безпровідних мереж. 
Характеристика 802.15.4 802.11х 802.16x 
Зона покриття сигналу, м 100 50 – 300 500 – 1000 
Діапазон частот, ГГц 2,4 2,4; 5,1 1,5 – 13,6 
Чутливість приймача, Вт    
Швидкість передачі, Мбіт/с 0,25 300 75 
Відсоток втрачених пакетів 0,008 0,0005 0,08 

 
Вказані критерії ефективності є основними для вказаних безпровідних мереж та прописані у 

відповідних стандартах. На практиці, повністю їх забезпечити є досить складно, тому їх можна вважати 
верхньою межею оптимізації 
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Запропонована методика визначення змін положення фазової точки на сигнальному сузір’ї для цифрових 
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використання відсотку корисного трафіку. 
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Для забезпечення завадозахищеності в сучасних системах передачі даних, що використовують 

багатопозиційні цифрові модуляції (наприклад, сімейство стандартів DVB) використовується багато різних 
методів, що характеризуються частотним розділенням, наприклад використовується OFDM модуляція з 
великою кількістю піднесучих [1], що забезпечує стійкий сигнал. Також стандарти передбачають 
використання великої кількості різних режимів корекції помилок, такі як поєднання кодування з низькою 
щільністю перевірок на парність (LDPC) та кодування Боуза-Чоудхурі-Хоквінгема (БЧХ), що забезпечують 
досить стійкий сигнал і якість в умовах з високим рівнем шумів і завад. Застосування варіативних методів 
для більш ефективного використання таких параметрів, як число несучих, тривалість захисного інтервалу та 
розміщення пілот-сигналів дозволяє певною мірою знизити частку службової інформації для будь-якого 
заданого каналу передачі [2]. Проте, дані методи вимагають використання частини корисного трафіку для 
додавання завадостійких комбінацій біт. Забезпечити істотний приріст стійкості в складних ефірних умовах 
без додаткового збільшення завадостійкого кодування, а й відповідно без збільшення використання відсотку 
корисного трафіку, можливо використавши більш низькій ієрархічний рівень базової еталонної моделі 
взаємодії відкритих систем (OSI). На прикладі нового стандарту DVB-T2, в якому використано метод 
повороту сигнального сузір'я для забезпечення прирісту завадостійкості при складних ефірних умовах. Але 
одна з важливих проблем такого методу є точне визначення фазового зсуву сигнального сузір’я при 
повороті при вимірюваннях, особливо в умовах дії завад на сигнал.  

Після розкладання в ряд Фур’є складових виміряного радіосигналу S(t) буде мати вигляд: 
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Зв’язок перетворення між записом розкладання Фур'є через тригонометричні функції і записом 
через комплексні числа буде виражається наступними формулами: 

Модуль комплексного числа, що вказує амплітуду, буде описуватись як: 
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При цьому кут зсуву, тобто значення фази буде описуватись як: 
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Таким чином комплексне число Сk буде визначатись як: 
jbaCk  . 

Таким чином визначена зміна положення фазової точки на сигнальному сузір’ї. 
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