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ОРГКОМІТЕТ 
ВОТТП_11-2012 
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Програма конференції 
 

Середа, 06.червня 
 

10-00. Відкриття 11-ї МНТК ВОТТП. 
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В НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ. Желкобаев1 Ж. Е., Карабанов1 Д.А., 
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12-00__13-00, брейк-кава, Обід. 
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13-00-16-00 Секційні засідання 
 

Секція 1 Загальні питання метрології та вимірювальної техніки;, 
Оптичні  та фізико-хімічні вимірювання; Біомедичні вимірювання і 

технології; 
Керівники: д.т.н.Павлов С.В., д.т.н. Злепко С.М. 

1. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМАДЛЯ ОБРОБКИ 
БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ. С.В. Павлов, Д.В. Вовкотруб,  
В.Д. Мартинюк, А.Б. Огородніков (Вінницький національний технічний 
університет) 

2. ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ДВОШАРОВИХ БІОЛОГІЧНИХ 
ТКАНИН ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОДНОГО З 
ПАРЦІАЛЬНИХ ШАРІВ. Н.І. Заболотна, С.В. Павлов, Ровіра Рональд 
(Вінницький національний технічний університет) 

3. ЄМНІСНИЙ ДАТЧИК ІЗ ЗОНДУЮЧИМ ПОЛЕМ, ЩО 
ПЕРІОДИЧНО ЗМІНЮЄТЬСЯ. Т.П. Каламєєць, Ю.О. Скрипник 
(Київський національний університет технологій та дизайну) 

4. СХЕМОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ 
РЕЗОНАНСНИХ СЕНСОРІВ. М.П. Гінгін, Л.В. Демчук, Р.І. Байцар 
(Національний університет “Львівська політехніка”) 

5. АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ 
РОТАЦІЙНИМИ ВІСКОЗИМЕТРАМИ. Хадіфа Валід Камал (Хмельницький 
національний університет). 

6. ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗНОСУ 
ПЛАСТИНИ ПРИ ЇЇ КОНТАКТІЗ ТОРОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ ДИСКА.  
К.В. Ліствін, О.О. Абрамов, В.В. Завгородній, О.П. Терещенко 
(Хмельницький національний університет) 

7. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ДИЗЕЛЬНОГО 
ПАЛИВА. О.І. Шпак, П.Г. Столярчук, В.М. Юзевич (Національний 
університет “Львівська політехніка” кафедра метрології, стандартизації 
та сертифікації) 

8. ОСОБЛИВОСТІ КООРДИНАЦІЇ М'ЯЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 
СТРІЛКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. Д.Х. Штофель, Р.М. Вирозубов,  
В.О. Гомолінський, К.С. Постемська (Вінницький національний технічний 
університет) 

9. ДИСТАНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЛЮДИНИ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ. 
Ж.М.Хоменко1, С.М. Зелепко2, С.В. Тимчик2, (1Житомирський державний 
технологічний університет; 2Вінницький національний технічний 
університет) 

10. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 
МОЛОДИХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЇНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ).  
Л.Г. Коваль, С.М. Злепко, С.В Костішин, Д.Х. Штофель, Н.М. Гаврілова 
(Вінницький національний технічний університет) 



 

Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012 7
 

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. ЗМЕНШЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СВІП-
ГЕНЕРАТОРА ПРИСТРОЄМ З ЧАСТОТНО-ЧАСОВИМ 
ПЕРЕТВОРЕННЯМ. С.П. Кононов, В.Д. Росохай (Вінницький національний 
технічний університет) 

2. РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ (АТТЕНЮАТОРОВ И 
СОГЛАСОВАННЫХ НАГРУЗОК) НА ОСНОВЕ ПЛОСКОГО 
ПОЛУОТКРЫТОГО МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА. 
Г.В. Боков (Севастопольский национальный технический университет) 

3. ДИНАМІЧНА ПОХИБКА НЕЛІНІЙНОСТІ ФАЗОВИХ 
ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ. В.Д. Рудик, В.Д. Томсюк, О.В. Вернигора 
(Вінницький національний технічний університет; Київський національний 
авіаційний університет) 

4. ШИРОКОСМУГОВИЙ ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗАТОР СПЕКТРУ З 
ПАНОРАМНОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛІВ. В.М. Кичак, В.С. Бєлов,  
А.С. Бєлов, П.А. Іщенко (Вінницький національний технічний університет) 

5. СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК  ІМПУЛЬСНО-КОДОВИХ МОДУЛЯТОРІВ. 
В.М.Кичак, Н.О. Пунченко, О.Г.Бортник (Вінницький національний 
технічний університет) 

6. СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
ФАЗОВОГО ДРИЖАННЯ ГРУПОВИХ СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ 
ПЕРЕДАВАННЯ. Г.Г. Бортник, М.В. Васильківський (Вінницький 
національний технічний університет) 

7. ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО 
НАБЛИЖЕННЯ. В.С Петрушак, А.І Параскевич (Хмельницький 
національний університет) 

8. УЗГОДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВАКУУМНИХ ВІКОН.  
М.Ю. Демченко, В.В. Щербак (Інститут радіофізики та електроніки  
ім. О.Я.Усикова НАН України , Харків) 

9. РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАЧА ФАЗ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ 
КОЕНЦИДЕНЦІЇ. І.В. Гула, І.В. Троцишин, О.П. Войтюк (Хмельницький 
національний університет) 

10. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОУДАРІВ НА НАПРУЖЕНИЙ 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ СИ ПРИ ЕЁ ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ  

В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И МАГНЕТИЗМА 
 
Наука не может развиваться без системы единиц. Это стало ясно с начала 19 века. 
Для физиков и химиков наиболее подходила система система единиц, предложенная в 1832г. самим 

Гауссом, которую он назвал абсолютной ММS – миллиметр, миллиграмм, секунда и ею пользовались. 
Потом учёные перешли на похожую CGS – сантиметр, грамм, секунда. В начале и до середины 20-века в 
жизни царствовала практическая система единиц МКСА – метр, килограмм, секунда, ампер. Появлялись всё 
новые и новые системы (типа МТСА – метр, тонна, секунда, ампер), и уже накопилось около 6.  Они стали 
тормозом развития науки и техники и ХI Генеральная конференция по мерам и весам в 1960г приняла 
международную систему единиц физических величин SI (СИ). Во многих странах и в СССР- в РСФСР 
система СИ явилась тогда обязательной с 1.01. 1980г. Основой  её являются: 

метр – (m, м) единица длины, равная пути, проходимому в вакууме светом за 1/299792458 долю 
секунды; 

килограмм –(kg, кг) единица массы международного прототипа килограмма; 
секунда – (s, c) – единица времени, равная 91922631770 периодам излучения, соответствующего 

переходу между двумя уровнями состояния атома цезия -133 
При таком определении метра, принятом на ХVII Генеральной конференции МБМВ в 1983г, длина 

не может считаться основной физической  величиной, т.к. выражается через скорость и время. Эти две 
величины (Длина и Прототип килограмма) и определили необходимость будущего распада системы СИ]; 

ампер – (А, А) - единица силы тока, проходящего по двум длинным проводам в вакууме на 
расстоянии 1 м друг от друга, вызывая силу взаимодействия равную 2·10-7 Н; 

кельвин – (К, К) - единица термодинамической температуры, равная 1/273,16 части тройной точки 
воды; 

кандела – (сd, кд) – единица силы света источника, испускающего излучение с частотой 540·1012 
Гц, энерго сила составляет 1/683 Вт/стерадиан. 

радиан – (rad, рад) – единица плоского угла, равная углу между двумя радиусами окружности, 
длина дуги между которыми равен радиусу (остальные единицы моль  и стерадиан электриков не 
волновали). К системе СИ мы привыкали не сразу, но привыкли, так как МКСА и электрочасть СИ, вобщем 
то похожи. И по ним делали расчёты, которые сходились в жизни. 

Потом система СИ была дополнена фундаментальными нанотехнологическими константами с 
квантовым эффектом Джозефсона для напряжения U и квантовым эффектом Клитцинга для сопротивления 
R. И cтало ясно, что SI - надо будет менять. 

И вот это время пришло. Консультативный комитет по электричеству и магнетизму (ССЕМ)-ККЭМ 
Генеральной конференции по мерам и весам  в своей рекомендации  предложил,  кардинальные 
нанотехнологические  изменения международной системы единиц (СИ) [1]. 

Рассмотрев различные возможные изменения СИ и связанные с ними достоинства каждого из этих 
изменений на основе консультаций с метрологами-специалистами в области электричества, пользователями 
в промышленности и другими специалистами в метрологическом  сообществе, ККЭМ  считает: 

*  что определение единиц в значениях фундаментальных констант, в частности элементарного 
заряда « е » и постоянной Планка « h » обеспечит их долговременную стабильность и 
взаимосогласованность (совместимость); 

*  что комбинации « е » и  « h » являются фундаментальными величинами в квантовых явлениях в 
электричестве и магнетизме; 

* что существуют макроскопические квантовые эффекты, которые связывают фундаментальные 
константы  « е » и  « h » с наблюдаемыми макроскопическими явлениями; 

* что воспроизведение вольта на эффекте Джозефсона и условное значение постоянной Джозефсона 
«КJ-90» и воспроизведение Ома, используя квантовый эффект Холла и условное значение постоянной 
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Клитцинга «Rk-90», обеспечили технологические практически - доступные, воспроизводимые, имеющие 
малый шум и высокую линейность, эталоны во всём мире начиная с 1990г.; 

*  что теория, воспроизводимость и независимость экспериментальных реализаций эффекта 
Джозефсона и квантового эффекиа Холла хорошо установлены; 

*  что взаимосогласованность среди электроизмерений значительно улучшилась со времени 
введения воспроизведений вольта и Ома на эффекта Джозефсона и квантового эффекта Холла; 

*   что использование этих эталонов на квантовой основе будет продолжаться и в ближайшем 
будущем; 

Признавая, что принятие фиксированных значений « е » и  « h » может внести небольшое, но 
приемлимое одиночное (одноразовое) нарушение непрерывности в результаты электрических измерений в 
то время, когда реализуется  переопределение, ККЭМ рекомендует: 

*  что система СИ может быть изменена путём принятия фиксированных значений элементарного 
заряда  е и постоянной Планка h, и что это решение  может быть принято  в ближайшем будущем, например, 
в 2011 году при условии, что адекватное  согласие будет достигнуто при независимых экспериментах в 
разных странах; 

*  что национальные метрологические институты могут в значительной степени получать 
поддержку соответствующим исследованиям для реализации рекомендуемых здесь изменений и 
совершенствования наших знаний в этой научной области, обеспечивая и поддерживая по возможности 
наиболее консистентную систему единиц СИ; 

*   что значения элементарного заряда « е » и постоянной Планка« h » могут быть зафиксированы на 
уровне, опубликованных в КОДАТА  незадолго до принятия этих изменений для СИ, но округлённых и 
представленных без соответствующих неопределённостей; 

*  что определения электрических единиц и их введение в действие следует пересмотреть с тем, 
чтобы они отражали это изменение и чтобы ККЭМ участвовал в этом процессе; 

*    что если концепция (понятие ) базовых единиц будет сохраняться, то ампер может оставаться, 
как базовая для целей исторической непрерывности и размерного анализа СИ, хотя для (в) самих 
электрических единиц нет предпочтительного порядка прослеживаемости; 

*     что ампер может быть определён следующим образом уже сейчас: «Ампер - есть электрический 
ток, эквивалентный потоку элементарных зарядов (точное значение 1/1.602 176 53 х 10-19) в секунду». (Из 
этого следует, что это определение фиксирует элементарный заряд, как точно равный 1,602 176 53 х 10-19 
амперсекунд); что это  изменение в СИ может широко публиковаться и пропагандироваться для его 
плавного (постепенного) внедрения в сообщество измерителей и что для этого требуется минимум один год 
для подготовки общественного мнения для внесения такого изменения в СИ. Год 2011 уже прошёл, уже 
скоро середина 2012 года. Пока получилось у США и ФРГ. Но надо, чтобы получилось у многих стран для 
всеобщего применения этой обновлённой системы SI. 

Если бы cейчас писались статьи, опираясь на эту новую систему СИ, возможно было бы  сделано 
масса ошибок, не желая их, т.к. степени «-19» или «-24», сильно оторваны от жизни и сразу навскидку не 
проверишь такой результат – ибо он сразу не чувствуется. Так что, дай бог, чтобы эта нанотехнологическая  
квантованная система единиц не сразу, а постепенно  входила в жизнь метрологических исследований. 
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ФАЗОВЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В 

НАНОМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ 
 
Фазовые методы измерения, в частности, оптическая интерферометрия-фазометрия, широко 

внедряются в практику прецизионных измерений, обеспечивая погрешность измерений в долях нанометра.  
Методы лазерной интерферометрии, обеспечивают высокую чувствительность ~10-12м к смещению объекта, 
высокую локальность, абсолютный характер калибровки измерений в долях длины волны лазерного излучения 
и возможность автоматизации и обработки измерительной информации с помощью персонального компьютера 
[1,2]. 

К этому классу измерительных систем относится, созданная в ОАО «НИЦПВ», лазерная 
измерительная система, двухчастотный лазерный интерферометр-фазометр, ЛИС-01М. Измерительная 
система зарегистрирована в Государственном реестре средств измерений России под №42622-09 

Основные технические характеристики ЛИС-01М, в таб.№1 
 

Таблица №1 
Диапазон линейных перемещений, м 510-10 10-3 

Дискретность отсчета, нм 0.1 
Основная абсолютная погрешность измерений перемещений не более, нм, в 
зависимости от диапазона 0.3 3 

Диапазон допустимых скоростей перемещений объекта, м/с 0310-3 

Время преобразования, мкс 10.0 
 
Известно, что при распространении ультразвуковых волн в конденсированных средах образуется 

высокочастотная пространственная фазовая решетка, при попадании на эту решетку свет испытывает 
дифракцию. При некоторых условиях (называемых условиями Брэгга) от падающего света выделяется 
единственный дифрагированный пучок излучения. Величина углового отклонения пучка определяется из 

соотношения:



2

sin
 B  где, λ — длина волны падающего излучения, — длина акустической волны, 

B — угол Брэгга. 

 

 
Рис. 1 Брэгговская дифракция при распространении лазерного излучения (с частотой ω0 волновым вектором k0) через два 

акустооптических модулятора (АОМ).  
 
На рис. 1 Ω1 и K1 - частота и волновой вектор ультразвуковой волны, проходящей через первый 

АОМ, а Ω2 и K2 - частота и волновой вектор ультразвуковой волны, проходящей через второй АОМ. Векторы 
k +1 и k 1  волновые векторы волн, испытавших брэгговскую дифракцию на двух АОМ. Функциональная  
схема ЛИС-01М представлена на рис.2 
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Рис.2 Структурная схема интерферометра-фазометра ЛИС-01М, где, 

1-лазер ЛГН-302;2и3-АОМ-ы; 4,5- зеркала; 6,7- смесительные элементы; 8- фазовый объект (ФО) с отражающим зеркалом; 9-
юстировочный столик; 10-фотоприёмное устройств (ФПУ);  

11- поглотитель пучка нулевого порядка дифракции; 12- электронно-фазометрическая система (ЭФС);13-осциллограф. 
 
На рис.3(а, б) и  4(а, б) представлены результаты исследований фазосдвигающих устройств (ФСУ), 

изготовленных из пъезокерамических структур. 
 

 
а.                                                                              б. 

Рис. 3 
Отклик ФСУ-1:а. на сигнал с f= 10кГц и  спектр отклика;   б.  на импульсное напряжение в 20В. 
 

 
а.                                        б. 

Рис. 4 
 
Отклик ФСУ-2: а. на сигнал с f=10кГц и спектр отклика;  б.  на импульсное напряжение в 50В. 
Погрешность измерений лежит в диапазоне (6-8)% 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СМУГОВИХ ФІЛЬТРІВ У БАГАТОМОДОВИХ ХВИЛЕВОДАХ 

 
Розглянуто bandpass-фільтри на основі каскаду діафрагм (багатострічкових або багатовіконних), 

що відрізняються полегшенням настроювання або укороченням довжини пристрою, при плосковершинній 
АЧХ. Доведено збіжність використаних строгих алгоритмів. Досліджено питання допусків.   

We consider bandpass filters in form of cascade of diaphragms (multistrip or multiwindow), which differ by 
simplification of tuning, by short length of the device and by flat-topped response. The convergence of the used 
algorithms is proved. The question on the tolerances is investigated.  

 
Вступ. Проблема створення фільтрів з заданою АЧХ [1-2] актуальна у радіофізиці (у зв'язку з 

освоєнням міліметрових хвиль), а також –у вимірюваннях. Електродинамічна сторона проблеми не 
довершена. Не для усіх типів хвилеводних неоднорідностей використані ефективні методи аналізу дифракції 
хвиль. Особливо для багатомодових хвилеводів, до яких відносяться наші побудови.  

1. Фільтри зі стрічкових діафрагм. Каскадам резонаторів властиві провали у частотній харак-
теристиці. Якщо ж розділяючи резонатори діафрагми неоднакові, то можна видалити провали між піками 
резонансних мультиплетів і зробити АЧХ плосковершинною. Для цього змінюємо прозорість діафрагм при 
заданих дистанціях r. На рис. 1,а зображені верхні половини симетричних трищілинних діафрагм, а дані 
обчислень відносяться до двомодового діапазону 2< <3 (  -хвилеве число, безрозмірне при півширині 
хвилеводу  ). Підстроювання (і аналіз допусків) полегшене тим, що змінюємо зрушення стрічок  , а не 
ширини  . Математичні труднощі, що виникли, переборені завдяки тому, що виразили [3] як  
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Гільберта та еліптичні інтеграли К,Е і через них визначили характеристики розсіювання при  0 зі швидко 

збіжної СЛАР [3] (системи лінійних алгебраїчних рівнянь). Тут  kku cos ; 2/ k .  

Можна синтезувати ефективні bandpass-фільтри і для чотиримодових (4< <5) зверхрозмірних 
хвилеводів. Для цього використали (замість більш громіздких шостиреберних) чотириреберні діафрагми 
(рис. 1,.а), розташувавши їхні стрічки дозовано близько від вузлів хвилі TE3,0 , щоб усунути зв'язок хвилі 
TE1,0 з хвилями TE2,0 –TE4,0 . Радіопрозорість діафрагм при цьому регулюємо параметром  .  

2. Багатовіконні діафрагми. Резонатори з такими перегородками цікаві можливістю одержати 
двогорбу і звідси плосковершинну АЧХ вже однією ланкою каскаду (замість як мінімум двох при 
роздільниках типу рис. 1). У ситуації рис. 2,б-в це можливо у чотиримодовому 4< <5 хвилеводі.  

 

    
Рис. 1. Двострічкові симетричні індуктивні діафрагми. Модулі коефіцієнти передачі T та відбиття R хвилі TE1,0 при  <5  

 

    
 

Рис. 2. Схрещені індуктивна “1” та ємнісна “2” діафрагми (а).  Композиційні r 0 утворення (зображені ліві половини)  
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Одну перегородку рис. 2,б одержимо, наблизивши до індуктивної діафрагми “1” на рис. 2,а 
схрещену з нею однореберну (однострічкову асиметричну) ємнісну діафрагму “2”. На композиції  r 0 
побудований і алгоритм аналізу розсіювання хвиль у структурах рис. 2. Тривимірність граничної задачі  
ускладнює її розв'язок. Та згідно концепції взаємодії [4] у термінах розкладання поля у двомірний спектр 
хвиль двох поляризаций удалось записати СЛАР, що описує багатомодову взаємодію вузлів “1” та “2”  
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де  EH
mndc ,,  –амплітуди E та H –складових шуканого поля між вузлами “1” та “2” по осі y, лінійно 

зв'язані з амплітудами EH
mnDC ,,  поля по осі x (рис, 2,а), R1 та R2 –матриці коефіцієнтів взаємного 

перетворення хвиль при відбитті від діафрагм “1” та “2”. Компоненти оператора R1 для індуктивної 

діафрагми “1” визначимо у якості шуканих ,p
nx  зі швидко збіжної СЛАР  
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більш простих n
my  обчислимо компоненти оператора R2. Це дозволяє обчислити з (2) EH

mndc ,)(   і звідси 

значення коефіцієнтів розсіювання в області z0 та z–r (рис, 1) від віконної діафрагми “б”. При дещо 

змінених n
my  розв’яжемо задачу про діафрагму “в” (рис. 2). Знаючи елементи багатомодових матриць 

розсіювання на одній багатовіконній діафрагмі, можна застосувати операторний метод [4] до розв'язку 
задачі про розсіювання хвиль на двох таких, розділених відстанню r2, та одержати чисельні дані рис. 3.  

З розрахованих даних установлено, що тут маємо взаємодію резонансів двох типів: паралельні 
контурні LC–резонанси вікон кожної з діафрагм та інтерференційні резонанси у каналі між ними. Тому 
удалось одержати рівномірні (плосковершинні) амплітудно-частотні характеристики розсіювання навіть на 
двох апертурних діафрагмах, у тому числі і для двох діафрагм типу “в” (рис. 2). При оптимальному   
удалось досягти цього для зверхрозмірного (чотиримодового) хвилеведучого каналу (тобто при менш 
складній геометрії, ніж у періодичних багатовіконних діафрагм.).  

Точність нашого алгоритму композиції ілюструємо кривими рис. 3,а. На них зазначена кількість 

врахованих у СЛАР (2) хвиль mnTE ,21  та 0,21  mnTM , що відповідають усіканням  n<2, 5, 7 та m<1- 3.  

Висновки. Побудовано строгі добре збіжні алгоритми. На їхній основі знайдені оптимальні 
конструкції каскадів тонких діафрагм, що мають розріджений спектр розсіювання хвиль при менш складній 
геометрії, ніж у періодичних альтернатив. З'ясувалося, що, на відміну від двох одновимірних діафрагм, дві 
двовимірні (  >0) можуть забезпечити двогорбі і звідси –плосковершинні АЧХ.  

 

     
Рис. 3. Залежності параметрів розсіювання T, R від  при різних наближеннях розрахунку (а)  

та при різних дистанціях r2 для каскаду з двох апертурних діафрагм.  
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ВОЛНЫ В ПЛОСКОМ 

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ 
 
Известный способ измерения длины волны, основанный на использовании измерительной линии, 

используется только для полых металлических волноводов и не пригоден для плоского 
металлодиэлектрического волновода [1]. Таким образом, является актуально задачей — разработка способа 
определения длины волны в плоском металлодиэлектрическом волноводе. При этом плоский 
металлодиэлектрический волновод представляет собой тонкую ленточную диэлектрическую пластину с 
четырехсторонней металлизацией, как широких, так и узких стенок. 

Метод измерения длины волны основан на использовании двухдетекторного волноводно-щелевого 
преобразователя (ВЩП), который выполнен в виде отрезка волновода прямоугольного сечения с 
прорезанными в его широкой стенке двумя щелями, связывающими волноводы детекторных головок 
(датчиков мощности) с основным трактом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расположение волноводно-щелевых преобразователей 

 
Одна из щелей — поперечная, другая — продольная. Центры щелей связи расположены в одной 

поперечной плоскости. При этом фазовый сдвиг между ответвляемыми волнами равен 90° на любой частоте 
диапазона волновода. 

При квадратичном детектировании СВЧ сигналов, ответвляемых в датчики мощности, напряжения 
с диодов головок имеют вид: 
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,     (2) 

где 1 2, U U  — напряжения, снимаемые с диодов детекторных головок; г гГ, ,Г ,   — модули и аргументы 

комплексных коэффициентов отражения (ККО) нагрузки ВЩП и выхода генератора, соответственно. При 
этом фаза ККО выхода генератора приведена к плоскости расположения центров щелей связи; 1 2,k k  — 

коэффициенты передачи детекторных головок; 2
гE  — квадрат модуля комплексной нормированной 

амплитуды волны генератора; L  — расстояние от центров щелей связи до выходного фланца ВЩП; в  — 

длина волны в волноводе. 
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Множители 2
1 гk E  и 2

2 гk E  можно исключить, если провести калибровку измерителя по 

согласованной нагрузке, для которой Г 0 . При этом получим два калибровочных уравнения: 
2

1k 1 гU k E ,                         2
2k 2 гU k E      (3) 

В результате совместного решения измерительных (1), (2) и калибровочных (3) уравнений 
получаем: 
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.     (5) 

Измеряемый параметр — длина волны в  в плоском металлодиэлектрическом волноводе —

определяется из решения уравнений (4) и (5). Чтобы результат измерения не зависел от ККО генератора, 
разделим уравнение (4) на (5): 
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.    (6) 

При подсоединении короткозамыкающей пластины с параметрами Г 1 , 180    к выходному 

фланцу ВЩП, левая часть уравнения (6), определяемая величинами непосредственно измеряемых 
напряжений, равна: 
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Зная размер L, и измерив напряжения с детекторных головок при калибровке по согласованной 
нагрузке и при подсоединении короткозамыкателя, определяем длину волны в . 

Таким образом, разработан и исследован способ определения длины волны в плоском 
металлодиэлектрическом волноводе, для реализации которого использован неподвижный 
короткозамыкатель и согласованная нагрузка. Это позволяет определить длину волны в 
металлодиэлектрическом волноводе любого типа и дает возможность автоматизировать процесс измерения 
в полосе частот волновода. Как показывают результаты экспериментальных исследований, погрешность 

измерения длины волны составляет 2,7 % при измерении в диапазоне 0 20 %f  . 
Технический результат предлагаемого технического решения заключается в возможности 

измерения длины волны в любом заполненном диэлектриком волноводе. 
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ДО ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ 

ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИМИКАЧІВ 
 
Відомо, що в залежності від надійності роботи високовольтних вимикачів суттєво залежить і 

надійність споживачів електричної енергії. 
Роботоздатність високовольтного вимикача визначається багатьма параметрами, обумовленими 

роботою середовища, в якому здійснюється гасіння електричної дуги, надійністю його механічної 
конструкції, роботою привода, який забезпечує комутацію вимикача тощо [1]. 

В роботі [2] показано, яким чином здійснюється контроль за витрачанням комутаційного ресурсу 
високовольтного вимикача, як його головного параметра роботоздатності. Очевидним і незаперечним є те, 
що зі збільшенням струму комутації залишок комутаційного ресурсу витрачається швидше. 

За умови відслідковування значень комутаційного ресурсу у відповідності до розроблених 
математичних моделей можна здійснювати оцінку витрачання комутаційного ресурсу, тим самим 
прогнозувати момент його повного витрачання та здійснювати застереження оперативному персоналу до 
моменту аварійного виходу вимикача з ладу. 

Відомо, що не менш важливими характеристиками високовольтного вимикача є його швидкісні 
характеристики. В ряді робіт [3 - 5] оцінку технічного стану високовольтних вимикачів пропонується 
здійснювати не шляхом поточного контролю їх комутаційного ресурсу, а шляхом вимірювання часових та 
швидкісних параметрів при налагодженні вимикачів в процесі ввода їх в роботу або проведення ремонтів. 

Не менший інтерес полягає у визначенні швидкісних характеристик на працюючих високовольтних 
вимикачах в процесі їх роботи, що дозволило би зменшити час виведення обладнання з роботи, запобігти 
непередбаченому виходу з ладу тощо. 

Таких підхід передбачає встановлення спеціальних сенсорів, які фіксуватимуть початок та кінець 
переміщень механічних частин вимикача. 

Важливим є також реалізація обчислювальних засобів для визначення часових та швидкісних 
параметрів вимикача. Задача ускладнена тим, що процеси ввімкнення (вимкнення) вимикача 
короткотривалі, а, отже, для визначення параметрів необхідні швидкодіючі вимірювальні та обчислювальні 
засоби. 

В роботі [6] здійснена спроба реалізації пристрою для врахування часових характеристик 
високовольтних вимикачів в процесі їх роботи, однак нерозв’язаними залишились питання контролю 
трифазних вимикачів, визначення часу несинхронності руху полюсів вимикача, забезпечення швидкодії 
отримання результатів вимірювання. Слід зазначити, що трифазні вимикачі можуть реалізовуватись в 
однофазному виконанні, що додатково ускладнює роботу контролюючого засобу. 

Потребує також додаткового дослідження і питання реалізації та визначення місць установки 
сенсорів, чутливих до зміни положення рухомих частин вимикача. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКАРТ ДЛЯ НЕГРАФІЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ 
 

Вступ 

Невпинне зростання складності графічних інтерфейсів програмного забезпечення, а також вимог до 

швидкості його рендерінгу збільшує кількість обчислень, які проводить центральний процесор 

обчислювальної системи. В таких умовах використання графічних процесорів для оброблення двовимірної 

графіки замість центральних процесорів дає змогу підвищити швидкість програмного забезпечення та, як 

наслідок, покращити продуктивність роботи. 

Відмінності між CPU та GPU у організації обчислень 

На теперішній час реконфігурований графічний процесор (GPU) являє собою високопаралельний, 

багато потоковий, багатоядерний процесор зі значно вищою швидкістю виконання операцій з плаваючою 

комою порівняно з центральними процесорами (CPU) [1]. Головна причина вищої швидкості графічних 

процесорів над центральними полягає у організації обчислень. На відміну від CPU, GPU здійснюють 

обчислення таким чином, що кожному елементу масиву вхідних даних відповідає один і той самий набір 

операцій. Як наслідок, через паралельну організацію обчислень, значно менша частина ресурсів процесора 

відводиться для блоків контролю потоків. Крім того, об’єм кеш-пам’яті графічних процесорів є також 

меншим порівняно з центральними процесорами, оскільки затримки, пов’язані зі зчитуванням даних із 

пам’яті, ефективно компенсуються значною кількістю обчислень, що виконуються паралельно. 

Бібліотеки та програмне забезпечення, що використовують GPU для неграфічних обчислень 

Одним із фреймворків (framework), які використовують графічні процесори для апаратного 

прискорення рендерінгу графічного інтерфейсу програмного забезпечення, є Windows Presentation 

Foundation (WPF). Створений корпорацією Microsoft, даний фреймворк, при наявності встановленого 

графічного процесора з підтримкою DirectX 9.0, використовує конвеєр DirectX для рендерінгу графічного 

інтерфейсу програми. При такому підході складність графічних процедур обмежується можливостями 

візуалізації графічного процесора, а не обчислювальною потужністю центрального процесора. При цьому 

центральний процесор звільняється для інших обчислень, а переваги нових графічних процесорів 

використовуються по мірі їх появи [2]. 

Швидкість застосування фільтрів при обробленні відео та статичних зображень також збільшується 

при використанні графічних адаптерів за рахунок їх паралельної (SIMD) організації оброблення даних. 

Серед найновішого програмного забезпечення, яке використовує графічні адаптер, варто відзначити 

продукти корпорації Adobe: Photoshop CS6 та Premiere Pro CS6, які за допомогою фреймворків OpenGL та 

OpenCL прискорюють оброблення зображень та відео відповідно [3]. 

Окрім вищезгаданого фреймворка для організації неграфічних обчислень графічним процесором 

OpenCL досить розвинутою є розробка корпорації nVidia – CUDA. На відміну від OpenCL, функції 

бібліотеки CUDA працюють лише на графічних адаптерах, розроблених корпорацією nVidia, в той час як 

OpenCL передбачає паралельне виконання обчислень не лише за допомогою графічних процесорів, а і за 

допомогою багатоядерних центральних процесорів та інших паралельних спец обчислювачів при наявності 

їх підтримки у бібліотеці. OpenCL також є однією з ключових технологій, які використовуються у 

операційній системи Apple Mac OS X [4]. 

Останні повідомлення від корпорації Microsoft свідчать про все більшу інтеграцію інтерфейсу 

DirectX в операційну систему Windows 8, яка нині перебуває у розробці. Даний крок дає змогу  

підвищити швидкість рендерінгу інтерфейсів програмного забезпечення, яке буде базуватись на технологіях 

Microsoft [5]. 

Варто зазначити, що функції бібліотек CUDA та OpenCL написані за допомогою мови C з деякими 
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розширеннями: новими ключовими словами, типами змінних і т.п. За рахунок цього, досягається легка 

інтеграція програмного коду, призначеного для виконання графічним адаптером в існуюче програмне 

забезпечення, написане за допомогою мов C або C++. Також існують бібліотеки, наприклад PyCUDA, які 

дають можливість використовувати вищезгадані бібліотеки з програмним забезпеченням, написаним з 

використанням мов відмінних від C/C++. Для забезпечення найвищої швидкості виконання обчислень 

графічним адаптером необхідно мінімізувати кількість транзакцій інформації між центральним процесором 

та графічним адаптером. У випадку оброблення графічної інформації проведення такої оптимізації не 

викликає складнощів, оскільки в найпростішому випадку кількість транзакцій інформації між центральним 

процесором та графічним процесором дорівнює двом: завантаження зображення з оперативної пам’яті в 

пам’ять відеокарти та передання інформації після проведення оброблення назад в оперативну пам’ять 

комп’ютера. 

Після реалізації підтримки графічних процесорів для оброблення зображень за допомогою 

бібліотеки CUDA, автори отримали семикратне зменшення часу оброблення зображень фільтром γ-корекції. 

При цьому, порівняння швидкості проводилося між досить потужним центральним процесором Intel Core i7 

2600 (4 ядра, тактова частота роботи 3.4 ГГц) та графічним адаптером середнього цінового діапазону 

GeForce GTX460 (336 потокових процесорів). 

Висновки 

Зважаючи на все частіше використання графічних процесорів для виконання обчислень, які раніше 

виконувались лише центральними процесорами, можна стверджувати, що надалі ця тенденція лише 

посилиться, а високо паралельні обчислення, пов’язані не лише з графікою, все частіше будуть 

виконуватись графічними процесорами. 
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КВАНТОВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАНЬ: ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ 

ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІОСИГНАЛІВ 
 
Будь яка сучасна система оброблення інформації використовує ЦАП і АЦП перетворення які є 

обов’язковими елементами що пов’язують аналогові та цифрові засоби і системи. Існуючі ЦАП і АЦП 
побудовані на принципах двійкової арифметики і поділяються на дві групи: паралельної і послідовної дії, та 
відповідно використовують структури з подільників R-2R (послідовної дії), або подільника Кельвіна 
(паралельної дії). Сучасна вимірювальна техніка, метрологія та приладобудування мають принципове 
обмеження і в рамках сучасних уявлень принципово не допускають одночасного підвищення і точності і 
швидкодії вимірювального цифрового перетворення. 

В рамках теорії ФЧВ і ПР авторам проекту вдалося довести і практично досягнути значного 
збільшення (в 10-100 разів), і покращити суперечливий параметр ТОЧНІСТЬ х ШВИДКОДІЯ 
ВИМІРЮВАНЬ саме для фазочастотних параметрів радіосигналів [1-12]. 

Враховуючи, що в основі досягнутих унікальних результатів  є заміна у використанні самої 
“ідеології” до процедури вимірювального перетворення  та поняття шкали вимірювання, як із цілими  
так і дробовими поділками, які опираються на квантовані значення матриці можливих вимірювальних 
значень [1-5]. 

Тому, очевидною є можливість створення єдиної теорії вимірювального цифрового перетворення 
фізичних величин для вирішення принципової проблеми одночасного підвищення параметру ТОЧНІСТЬ х 
ШВИДКОДІЯ ВИМІРЮВАНЬ. 

 
Основна частина 
Аксіомою є ті особливості, що для перетворювачів на основі R-2R кількість точок шкали двійкового 

перетворення буде визначатись як: ,n k
RR 22   де k –кількість ланок R-2R, або ж для 16 R-2R матриці: 

kn k
RR 646553622  . 

Для подільника Кельвіна із RN  послідовно включених резисторів однакового номіналу: 

RKelvin Nn  , або для N=256 резисторів - 256Kelvinn . Значення )kn(k RR 6516 2    і 

)n(N Kelvin 256256   є практичними межами визначають відповідно діапазони шкал послідовного і 

паралельного перетворення,  і породили постулат, що добуток швидкодії та точність (роздільну здатність = 
1/n шкали) є величина постійна. Так для R-2R –технологічно неможливо забезпечити точність відхилення 

номіналів краще %,/ 03021 15  , та рівнем шумів подільника. Для подільника Кельвіна, коефіцієнт 
ділення рівний N, і молодший розряд є на рівні шумів при N>256, крім того кількість високоточних 
резисторів у 512 або 1024 технологічно знаходяться за межами інтегральних мікросхем. Структурні методи 
збільшення роздільної здатності (багатоканальні, багатофазні, інтерполяційні тощо, або збільшення 
швидкодії (конвеєрні, тощо) потребують мінімум в М разів збільшення кількості елементів перетворювачів. 

Раціональним виходом із вказаного тупика створеного постулатом – точність х швидкодія = 
константа, є використання принципів Квантової теорії вимірювального перетворення (КТВП), яке найбільш 
наглядно демонструє Атенюатор-подільник Троцишина (АПТ) рис.1 [8,9]. Так для АПТ_8R, характеристика 
перетворення з n=22 точки буде мати вигляд рис.2. 
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Рис.1. Атенюатор-подільник Троцишина (АПТ)  Рис.2. Порівняння шкал перетворення  AПT і класичної 
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В той же час подільник Кельвіна забезпечує передавальну характеристику Kelvin=8. Аналітично 

моделів вказаних перетворень  приведено на рис.2. 

Особливо вражаючі результати дають модифікації АПТ які отримали назви: (супер, дельта-сігма, 

комбі) 247169166 888  _comby_S_D_ersup n,n,n , характеристики приведено на рис.3 разом із 

моделями. Цікавою є залежність кількості квантових точок для методу коінциденції у залежності від 

розрядності представлення результату [7-12]. 
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Рис.3  Порівняння шкал перетворення  КТВП          Рис.4. Динаміка зростання точок шкали коінциденції 

 

Подальше зростання кількості точок КШВП наглядно демонструє на прикладі саме АПТ_8R 

множина значень для кожного із методів рис.6. 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
 16_coincidenc
 8_coincidenc
 8_clasik
 Linear Fit of Data1_B

  
Рис.5.  Порівняння шкал AПT_8R, АПТ_16R і класичної        Рис.6. Зростання кількості точок КШВП AПT_8R 

 

Об’єднуючим для розглянутих вимірювань амплітудних та фазочастотних параметрів саме 

радіосигналів, так як час доступу до сигналу найменший із можливих, є їх ієрархічна будова, яка показує як 

і потенціальні можливості кожного із них. Якщо для вимірювання амплітуди (рис.7а) методи збільшення 

родільної здатності потребують комбінацій методу коінциденції, то для випадку вимірювання частоти 

(рис.7.б), вказані преваги вже проявляються для звичайного вимірювання за методом коінциденції. 
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Рис.7 Класифікація сучасних ієрархій методів вимірювання амплітуди та частоти 

Відмінними рисами ідеологічного підходу, який названо Квантова теорія вимірювального 

перетворення (КТВП) є наступні вихідні позиції загально філософського розуміння проблеми пізнання 

світу: 

Питання точності та швидкодії вимірювань є основним питання теорії вимірювань та теорії 

інформації, а з технічної чи технологічної точок означає: той хто в повній мірі досяг вказаного покращення  

є лідером у науково-технічному прогресі та економічній (військовій) могутності країни. Адже очевидним є 

той факт, що у класичних методах вимірювань однозначно відзначено: - що добуток вказаних параметрів є 

величиною постійною, звідки на практиці маємо: - або збільшення точності вимірювань при збільшенні часу 

вимірювань (зменшення швидкодії); або ж, навпаки: - швидкі вимірювання виконуються із значними 

похибками. 

Висновки 

Вперше отримано глибоке наукове і філософське обґрунтування принципово нових знань та 

встановлення закономірностей утворення Повної вимірювальної шкали, концептуальних засад наявності у 

природі квантованих значень матриці можливих числових станів вимірюваних параметрів при визначеному 

алгоритмі аналого-цифрового перетворення. Створено єдину квантову теорію, вимірювального пертворення 

фізичних величин, та розроблено принципи і методологію побудови приладів і суттєвим покращенням 

параметру ТОЧНІСТЬхШВИДКОДІЯ ВИМІРЮВАНЬ та інших метрологічних характеристик, у порівнянні 

із тими, що є тепер. 

Розроблена КТВП і прилади та вимірювальні перетворювачі побудовані на її основі є вищим рівнем 

ієрархії (з чотирма рівнями), де класичні методи є найнижчим (примітивним) рівнем, який входить у всі 

рівні вищої ієрархії, і дозволяє одночасно покращити параметр ТОЧНІСТЬхШВИДКОДІЯ ВИМІРЮВАНЬ 

вимірювання фізичних величин, який для «класики» є величина постійна, тобто, жоден із класичних методів 

реалізованих на одному і тому ж технологічному рівні не може скласти будь яку конкуренцію, адже він є 

мінімальним рівнем розроблених методів КТВП.  

Використання принципів КТВП із використанням АПТ дає можливість одночасно збільшувати і 

точність і швидкодію ЦАП і АЦП, у порівнянні із двійковими у 22 k~ (для методу коінциденції), абож 

навіть у 422 k~  (для  дельта-сігма, супер, комбі). Як наслідок практичного застосування FLESH_256 

можливо реалізувати всього на двох АПТ_10R, а роздільну здатність у 19182   забезпечують лише два 

АПТ_64R, що недосяжно будь якими іншими методами. 

Найбільш ефективними будуть інвестиції у створення і освоєння серійного випуску універсальних 

МІКРОСХЕМ ПРОГРАМОВАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЦАП-АЦП на одному кристалі, які зможуть 

витіснити із ринку багатотисячну номенклатуру класичних ЦАП і АЦП, які необхідно кожен раз підбирати 

для конкретної розробки, і принципово не допускають не лише перепрограмування, а і одночасного 

збільшення, і точності (роздільної здатності) і часу вимірювально перетворення. 
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ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА  

ДЛЯ ОБРОБКИ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Вступ. Серед найпоширеніших типів систем штучного інтелекту є експертні системи. З 1960-х років 

дані системи розроблялися як науково-дослідні інструментальні засоби. Вони являють собою штучний 

інтелект спеціального типу, який призначений для успішного вирішення складних задач у вузькій 

предметній галузі. Область досліджень, якими ми займаємось є медична діагностика захворювань ока. Для 

розробки експертних систем потрібне безпосереднє використання  електронних обчислювальних машин, 

зокрема для обробки інформації, до якої застосувати   традиційні  математичні моделі моделювання 

практично неможливо.  

Принцип роботи. В основі нашої роботи,  була покладена задача розробки оптико-електронної 

експертної системи. Головною відмінністю даної системи від інших програмних засобів, являється база 

знань. В ній знання зберігаються у вигляді записів, що дозволяє легко змінювати та доповнювати її у формі, 

що зрозуміла користувачу.  

В існуючих експертних системах, відмічено ряд недоліків:  

- обмежені функціональні можливості при обробленні біомедичних зображень, через відсутність 

структурування бази знань у зручній формі для використання даних; 

- не має високої швидкодії та простоти користування, за рахунок неможливості  обробки інформації, 

яка не має чіткого опису; 

- мала пристосованість до використання, для діагностики хвороб та патологій ока. 

В нашому випадку цікавить розпізнавання біомедичного зображення сітківки ока. На основі 

визначення певних відмінностей із еталоном здорового ока, а також із порівнянням зображень із відомими 

патологіями та хворобами, зробити висновок про стан сітківки ока обстежуваного. Оптико-електронна 

експертна система розпізнавання образів є багаторівневою системою, у якої верхній рівень приймає кінцеве 

рішення на основі оброблення логічних висновків нижніх рівнів системи. У цьому випадку системи як 

нижнього, так і верхнього рівнів, на відміну від традиційних експертних ситем, роблять висновки не шляхом 

порівняння з апріорною інформацією, а методами дедукції та індукції. 

Метод, що використовується в системі розпізнавання образів, ґрунтується на теорії нечітких 

множин. У цьому випадку класи об'єктів відповідають нечітким множинам, а належність об'єктів до цих 

класів визначається за допомогою функції належності. Таким чином оптико-електронна експертна ситема 

отримуює необхідні знання з бази знань, генерує висновки про належність об'єктів до певних класів на 

основі методів дедукції, індукції та аналогії. 

Висновки.  Було створено оптико-електронну експертну систему, в якій за рахунок введення блоку 

нечіткого оброблення та виведення і блоку настроювання функцій належності, досягається можливість 

внесення та поповнення бази знань, налагоджування функцій належності, оброблення складної ієрархічної 

структури вхідних змінних. Ці зміни дають підвищити швидкодію системи,  для опрацювання більшої 

кількості даних, покращення обробки біомедичних зображень, оброблення вхідних даних, які мають 

описовий характер,  доповнення бази знань та контролю достовірності системи, що в свою чергу дає 

можливість детальніше проводити діагностику хворого.  

 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

30 Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012
 

УДК 615.47:616-074 

Н.І. ЗАБОЛОТНА, С.В. ПАВЛОВ, РОВІРА РОНАЛЬД 
Вінницький національний технічний університет 

т. 0977939622 
E-mail: Natalia.zabolotna@lmail.com 

 

ЛАЗЕРНА ПОЛЯРИМЕТРІЯ ДВОШАРОВИХ БІОЛОГІЧНИХ  
ТКАНИН ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОДНОГО З 

ПАРЦІАЛЬНИХ ШАРІВ 
 
В роботі досліджувались експериментальні можливості прямого поляриметрування розподілів 

азимутів поляризації лазерних зображень двошарових біологічних тканин (БТ) з метою виявлення 
можливостей діагностики виникнення патологічних змін одного із внутрішніх парціальних шарів, який 
екранується зовнішнім шаром іншої тканини.  

Досліджувались два типи двошарових БТ: здорова і дистрофічно змінена м’язова тканина (МТ) 
міокарду, що екранується шаром дерми шкіри (ДШ); здорова і патологічно (злоякісна пухлина) змінена 
тканини шийки матки (гладка м’язова тканина (ГМТ) закрита шаром сполучної тканини (СТ)). Основними 
«оптичними» сценаріями патологічних змін структури сіток зазначених БТ є [1,2]: 

- «орієнтаційний»  -  розупорядкування напрямів оптичних осей сітки міози нових кристалів у 
шарі дистрофічно зміненої МТ; 

- «фазовий» - зростання двопроменезаломлення речовин новоутворених (патологічних) 
протеїнових колагенових структур за рахунок збільшення концентрації оптико-анізотропних амінокислот. 

Для вимірювання сукупності розподілів азимутів поляризації лазерних зображень гістологічних 
зрізів БТ застосовувалась схема оптичного поляриметра, детально описана в [1,2.3]. Для оцінювання 
особливостей поляризаційних мап гістологічних зрізів біологічних тканин різних типів ми використовували 
набір статистичних моментів 1-го – 4-го порядків [1,3], які характеризують координатні розподіли азимутів 

 YX ,  поляризації, автокореляційні функції  YXK  ,  [1,3] і логарифмічні залежності спектрів 

потужності J  [1,3] таких розподілів. 

Порівняльні значення сукупності статистичних моментів 1-го – 4-го порядків 4;3;2;1iM , 

кореляційних моментів 4;3;2iQ  і спектральних моментів 4;3;2;1iJ , які характеризують координатні 

розподіли станів поляризації  YX ,  лазерних зображень здорової та нездорової двошарової оптично – 

тонкої (коефіцієнт ослаблення 1,0 ) біологічної тканини наведено відповідно  для «МТ – ДШ» (таблиця 

1) та для тканин шийки матки «ГМТ –СТ» (таблиця 2). 
 

Таблиця 1 
Параметри Норма   

Патологія 
  

1M  0,76 0,69 

2M  0,19 0,21 

3M  0,11 0,31 

4M  0,15 0,45 

2Q  0,25 0,23 

3Q  0,04 0,06 

4Q  0,32 0,59 

1J  0,63 0,69 

2J  0,22 0,41 

3J  0,07 0,09 

4J  0,09 0,11 
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Найбільш діагностично чутливим для структури «МТ-ДШ» (таблиця 1) є 3-й і 4-й статистичний 

моменти розподілів  YX , ,  відмінності між відповідними значеннями яких лежать у межах 2-х - 3-х 

разів та 4-й кореляційний момент 4Q  ( для патологічного стану його значення  зростає до 2-х разів ). 

Кількісно зміни самоподібної структури координатних розподілів станів поляризації оптично – тонкої 

двошарової БТ типу «МТ-ДШ» супроводжуються практично двократним зростанням дисперсії 2J  

розподілу значень логарифмічної залежності спектру потужності поляризаційної мапи азимутів (табл. 1). 
 

Таблиця 2 
Параметри Норма   

Патологія 
  

1M  0,72 0,77 

2M  0,15 0,19 

3M  0,57 1,39 

4M  0,71 1,87 

2Q  0,24 0,21 

3Q  0,07 0,09 

4Q  0,18 0,55 

1J  0,63 0,69 

2J  0,28 0,44 

3J  0,11 0,13 

4J  0,23 0,28 

 

Асиметрія (  3M ) координатних розподілів азимутів поляризації  YX ,  двошарової БТ шийки 

матки зростає в 1,95 - 2,4 рази, а ексцес (  4M ) у 1,7 – 2,7 рази (таблиця 2).  Діагностично чутливими до 
змін кореляційної узгодженості та ступеня самоподібності поляризаційних мап тканин шийки матки 

виявилися 4-й кореляційний момент 4Q  ( для патологічного стану його величина зростає до 3-х разів), а 

також 2-й спектральний момент 2J , який збільшується у 1,5 – 1,65 разів (таблиця 2). 

Таким чином, можна констатувати, що методи прямого поляриметрування оптично-тонких 
двошарових біологічних тканин або тканин органів людини різної морфологічної будови і фізіологічного 
стану можуть бути використанні для диференціації здорового і онкологічного (на клінічно діагностованому 
етапі патологічних змін) станів. 
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ЄМНІСНИЙ ДАТЧИК ІЗ ЗОНДУЮЧИМ ПОЛЕМ,  

ЩО ПЕРІОДИЧНО ЗМІНЮЄТЬСЯ  
 
В системах неруйнівного контролю найбільш широко використовується діелектричний контроль, 

який засновано на вимірюванні діелектричної проникності контрольованих матеріалів та речовин і 
порівнянні з аналогічним параметром зразкового матеріалу (нормою),. Завадозахищеність і можливість 
дистанційного контролю забезпечується перетворенням ємності кожного із датчиків в частоту змінної 
напруги із послідуючим формуванням різницевої частоти. Ємнісний датчик використовується як елемент 
резонансного контуру автогенератора [1].  

Запропонований авторами ємнісний датчик складається із двох ідентичних, концентричних, 
компланарних датчиків, що розташовані симетрично по різні сторони діелектричної підложки. З однієї 
сторони – датчик вимірювальний, з іншої – опорний  Конструкція такого  датчика, а також схема його 
включення детально описана в патенті[2].  

Частота коливань автогенератора, в часозадаючий ланцюг якого за допомогою автоматичних 
перемикачів підключається то вимірювальний датчик, то опорний, в першому наближенні визначається 
тільки елементами резонансного контуру.  

Ємність  /C   накладного вимірювального датчика визначається з одного боку діелектричною 

проникністю X  контрольованого матеріалу, який зондується, змінним електричним полем між 

високопотенційним електродом і низькопотенційним електродом, що заземлений вимірювального датчика. З 

іншого боку – діелектричною проникністю підложки П , в якій при накладній конструкції датчика 

зосереджено більш половини енергії зондуючого електричного поля. В результаті ємність вимірювального 
датчика з електродами: 

 ПX
/ kC   , 

де  k  – коефіцієнт, що залежить від геометричних розмірів  електродів  датчика і відстані між цими 
електродами.  

Ємність накладного опорного датчика: 

 П
// kC   0 , 

де 0  – діелектрична проникність зразкового матеріалу. 

Так як при певному положенні автоматичних перемикачів внутрішній електрод опорного датчика 
з’єднаний по суті з зовнішнім заземленим електродом, то зразковий матеріал не зондується змінним 
електричним полем. В протилежному положенні автоматичних перемикачів під високим потенціалом 
автогенератора виявляється внутрішній електрод опорного датчика, а внутрішній електрод вимірювального 
датчика заземлений. В результаті цього змінним електричним полем зондується зразковий матеріал, а в 
контрольованому матеріалі електричне поле відсутнє.  

Запропонована схема включення забезпечує почергове створення зондуючого електричного поля в 
одному і другому ємнісному датчику. При цьому створення зондуючого електричного поля в одному 
датчику супроводжується гасінням зондуючого електричного поля в другому датчику, що забезпечує 
почергове незалежне зондування контрольованого і зразкового матеріалів. В результаті цього в коливальний 
контур автогенератора почергово вносяться різні ємності пропорційні діелектричним проникностям  
контрольованого і зразкового матеріалів і усувається їх взаємний вплив. При автоматичній роботі 
перемикачів частота автогенератора періодично змінюється відносно початкової частоти на величину 
пропорційну параметрам, що порівнюються. 

В якості зразкових матеріалів можуть використовуватися діелектричні імітатори з нормованою 
діелектричною проникністю і тангенсом кута діелектричних втрат, які відповідають нормі контрольованого 
матеріалу.  
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СХЕМОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНОКРИСТАЛІЧНИХ  

РЕЗОНАНСНИХ СЕНСОРІВ 
 
Резонансні (частотні) сенсори за сукупністю своїх можливостей слід визнати найпрогресивнішими 

вимірювальними засобами універсального призначення. Застосування пружно-чутливого елемента з 
монокристалу кремнію з максимально можливою добротністю, стабільністю і надійністю відкриває 
перспективи створення високоточних перетворювачів в яких цифрова обробка сигналу забезпечує 
реалізацію переваг резонансних сенсорів. 

Структурна схема монокристалічного резонансного сенсора наведена на рисунку. 
 

 
 
Для функціонування резонатора необхідно збудження механічних коливань кристала, перетворення 

цих коливань і реєстрація частоти електричного сигналу. Вимірювальний пристрій, який виконує ці функції, 
повинен забезпечувати легке збудження коливань резонатора на частоті власних механічних коливань, 
надійність неперервної роботи, простоту реалізації, мінімальні масогабаритні параметри та 
енергоспоживання. 

Основними функціональними елементами вимірювального генератора (автогенератора) є: 
попередній підсилювач; фазообертач; підсилювач-обмежувач; подільник частоти на два; підсилювач, що 
забезпечує необхідний баланс амплітуди для збудження схеми. Умовою стабільної роботи схеми є 
стабільність фазового зсуву і величини енергії, яка вноситься в контур резонатора за період коливань. Якість 
ВГ визначається якістю його елементної бази і схемотехнічного рішення, а саме здатністю схеми 
забезпечити необхідні параметри. 

Для оптимізації умов роботи резонансних сенсорів розроблено і досліджено декілька 
альтернативних варіантів електронних схем вимірювальних генераторів (ВГ). Достатньо повно всі вимоги 
задовільняються схемою з фазовим підстроюванням частоти тензосигалу. Вона складається із двох джерел 
струму, двох каскадів підсилення, порогового  елемента, фазообертача, що містить подільник частоти на два 
та вихідного ключового каскаду. Для забезпечення симетрії вхідного опору схеми щодо кристала 
(резонатора) перший каскад підсилення диференційний і на його обох входах встановлено два джерела 
струму. 

У фазообертачі цієї схеми використано фазочастотні співвідношення між механічними коливаннями 
кристала та його електричним сигналом. Оскільки ці співвідношення зберігаються на будь-якій резонансній 
частоті, то фазообертач, в якому вони використовуються, забезпечує необхідний фазовий зсув в широкому 
діапазоні частот. 

Принципово нові можливості і перспективи вдосконалення резонансних сенсорів і забезпечення їх 
метрологічної якості відкриває використання методів оптоелектроніки, а саме схеми з волоконно-оптичною 
системою збудження кристала. Крім схемних спрощень такий ВГ має низку переваг в порівнянні з 
класичним варіантом схеми. 

Обробка сигналу резонансного сенсора передбачає функціональне перетворення частоти в 
цифровий код. Крім спеціалізованих пристроїв обробки частотних сигналів, досліджено декілька варіантів 
схем спряження резонансних сенсорів з персональним комп’ютером за допомогою паралельного інтерфейсу. 
Перша – передбачала вимірювання частоти за допомогою електронного частотоміра і спряження останнього 
через приладний інтерфейс з комп’ютером. Друга – дозволяла вимірювати частоту безпосередньо за 
допомогою комп’ютера і не потребувала додаткового засобу вимірювання. Вона була реалізована за 
допомогою спряження з використанням паралельного порту комп’ютера. 

Досліджено також вимірювання частоти з використанням програмованого інтегрального таймера. 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

34 Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012
 

УДК 532.137:53.082.32 

ХАДІФА ВАЛІД КАМАЛ 
Хмельницький національный університет 

 
АНАЛІЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ  

ВЯЗКОСТІ РОТАЦІЙНИМИ ВІСКОЗИМЕТРАМИ 
 
Якість продукції та технологічних процесів часто визначається в'язкістю використовуваних і 

вироблених речовин. Використання оперативних методів контролю в'язкості рідин, що забезпечують 
необхідну точність вимірювання, є одним з ефективних шляхів забезпечення якості. 

Найважливішою складовою ефективної експлуатації машинно-тракторного парку та автотранспорту 
є раціональне використання нафтопродуктів. Надійність і ресурс техніки в значній мірі залежать від того, 
якою мірою застосовувані паливо, мастильні матеріали і технічні рідини відповідають вимогам, які 
висуваються в даних експлуатаційних умовах. Будь-яка невідповідність неминуче тягне за собою істотні 
втрати, обумовлені підвищеними витратами на ремонт і вимушеними простоями тракторів, автомобілів та 
іншої сільськогосподарської техніки. 

Конкретні конструктивні особливості машин та умови їх експлуатації вимагають строго визначених 
за своїм складом і властивостями паливо-мастильних матеріалів і технічних рідин. Ефективне використання 
сільськогосподарської техніки без знань про цих матеріалах неможливо. 

Метою статті є дослідження та аналіз математичної моделі методів та приладів контролю якості 
ПММ ротаційного типу. 

Огляд методів вимірювання 
Методи вимірювання в’язкості [1] засновані на реєстрації в процесі вимірювання параметрів, 

функціонально пов’язаних з в’язкістю. Зв’язок між параметрами і динамічною або кінематичною в’язкістю 
обґрунтовується в математичних теоріях методів. При побудові теорії методів виходять з розгляду системи, 
в якій відбувається рух рідини або тіла, зв'язаного з рідиною. При виведенні розрахункових формул 
приймають наступні положення:  

- ковзання на поверхні зіткнення рідина - тверде тіло щільність відсутня, тобто має місце повне 
змочування; 

- рух рідини з достатнім ступенем точності описується рівнянням Навье-Стокса для нестискуваної 
рідини; 

- система розглядається при стаціонарному, розмірному русі рідини або твердого тіла в рідині. 
Відповідно до прийнятої класифікації, методи вимірювання в’язкості прийнято підрозділяти на 2 

основних групи: 
- стаціонарні (капілярного закінчення, падаючої кульки, циліндрів, що обертаються, і вібраційні); 
- нестаціонарні (методи, засновані на спостереженнях крутильних коливань системи, зв'язаної з 

досліджуваною рідиною і метод параболоїда обертання). 
Ротаційні методи віскозиметрії 
Ротаційний метод віскозиметрії полягає в тому, що досліджувана рідина поміщається в малий зазор 

між двома тілами, необхідний для зсуву досліджуваної середовища. Одне з тіл протягом всього досвіду 
залишається нерухомим, друге, зване ротором ротаційного віскозиметра, здійснює обертання з постійною 
швидкістю. Очевидно, що обертальний рух ротора віскозиметра передається до іншої поверхні (за 
допомогою руху в'язкої середовища; відсутність прослизання середовища у поверхонь тіла передбачається, 
таким чином розглядаються). Звідси випливає теза: момент обертання ротора ротаційного віскозиметра є 
мірою в'язкості [1] 

 
Таблиця. Технічні характеристики 

  РПЭ–1М.1 РПЭ–1М.2 РПЭ–1М.3 
Діапазон вимірювання, Па·с 0,0005...0,000125 0,0073...0,0005 0,018...0,0000125
Основна відносна похибка, % ±4 
Діапазон температур аналізуємої проби, °С -30...+100 
із високотемпературною камерою, °С 0...+200 
Робочий об’єм аналізирємої рідини, мл 60 
Температура зовнішнього середовища, °С 10...35 
Відносна вологість зовнішнього середовища, % 30...80 
Атмосферний тиск, кПа 84...106,7 
Живлення від межені змінного струму напруга 220 В, частота 50±1 Гц 
Потужність споживання, ВА 4 
Габаритні розміри, мм 110×90×340 
Маса, кг 1,7 

 
Суть методів полягає в тому, що досліджувану рідину поміщають у зазор між двома поверхнями 
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правильної геометричної форми. Одна з поверхонь приводиться в обертання з постійною швидкістю. При 
цьому обертальний рух передається рідиною до іншої поверхні. Згідно теорії методу передбачається 
відсутність прослизання рідини у поверхонь. Момент обертання, що передається від однієї поверхні до 
іншої, є мірою в'язкості рідини. Для вимірювання моменту, що крутить, друга поверхня з'єднання з 
динамометричним пристроєм (рис.1)  [1-2]. 

Цифровий ротаційний віскозиметр РПЕ-1М  є практичним представником лабораторного 
вимірювача придатного для експрес-аналізу. Зовнішній вигляд (рис.3), та основні технічні характеристики 
наведено в таблиці. 

 
Рис. 3. Вигляд  віскозиметра «РПЕ-1М» 

Будь-яка модель віскозиметра «РПЕ-1М» 
комплектується однаково і складається з: 

1. вимірювального блоку відповідної моделі 
2. камери термостатування 
3. комплекту змінних циліндрів 
4. штатива 
5. пристрої для градуювання та повірки 
6. комплекту експлуатаційної документації 
Крім комплекту змінних циліндрів (основного 

комплекту) віскозиметр може комплектуватися за додаткову 
плату: 

1.комплектом пристрою «Конус - площину» 
2. комплектом змінних насадок 
3. комплектом змінних рифлених циліндрів 
4. високотемпературної камерою 
5. рідинним термостатом 
Віскозиметр призначений для експрес-аналізу 

динамічної в'язкості (оцінки реологічних властивостей 
аналізованих продуктів) в заводських і лабораторних умовах. 
Являє собою лабораторний прилад, призначений для роботи 
як у переносному, так і в стаціонарному положенні. 

Принцип дії заснований на вимірюванні крутного моменту, що передається аналізованої 
середовищем, розташованої між зовнішньою і внутрішньою вимірювальними поверхнями, чутливого 
елементу. Чутливий (сприймає) елемент - зовнішня вимірювальна обертається поверхню, співосно якій 
розташована внутрішня вимірювальна поверхня, поєднана з пружним елементом. Комплект сприймають 
елементів типу "циліндр-циліндр" та допоміжних пристроїв дозволяє оцінити в'язкість і реологічні 
властивості по крутний момент з перерахунком на в'язкість. За рівнем автоматизації віскозиметр забезпечує 
автоматичну обробку результатів вимірювання в'язкості з цифровою індикацією вимірюваної величини і 
формування вихідного сигналу у вигляді тривалості імпульсу, пропорційного в'язкості, який при 
підключенні стандартного електронно-рахункового частотоміра перетворюється у вихідний сигнал по ГОСТ 
26014-81. Кліматичне виконання - УХЛ 4.2 згідно ГОСТ 15150-69. 

Висновки 
Всі розглянуті сучасні методи контролю та вимірювання в’язкості притаманні для певної групи 

речовин. Практичне застосування цих методів потребує значних витрат часу, а також спеціалізованого 
громіздкого недешевого обладнання, яке є далеко не в усіх лабораторіях, а низький ступінь автоматизації - 
використання кваліфікованого персоналу. Але одним із найкращих, в плані вдосконалення, є ротаційний 
метод. 

Розробка високоефективних і дешевих, простих у використанні польових умовах приладів експрес-
контролю ПММ є і буде завданням підвищення ефективного використання моторесурсу та економії 
паливно-мастильних матеріалів. 

Встановлено, що фазочастотний метод та засіб, заміни рахунково-лічильного частотоміра є 
найбільш придатним для підвищення точності вимірювання та контролю реологічних характеристик 
визначених за допомогою ротаційного віскозиметра.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗНОСУ ПЛАСТИНИ  

ПРИ ЇЇ КОНТАКТІ З ТОРОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ ДИСКА 
 
При вертикальному переміщенні обертаючого диску з торовою периферійною частиною, 

округленою радіусом ,r  в пластину (рис. 1,а) на її поверхні від зносу утворюється заглиблення, деякі 

геометричні розміри якого (кут і довжину дуги, довжину хорди і висоту сегмента) можна визначити, 
наприклад, за розрахунковими формулами [1 і 2].  

 

 
а)            б)        в) 

Рис. 1. Схеми контакту і площадка зносу (дійсна торова та еліпсна) на плоскій поверхні твердого тіла 
 
Чисельні розрахунки цих параметрів представляють собою складності за причиною відсутності в 

довідкової літературі відповідних формул. Тому під час трибологічних досліджень їх автори  застосовують 
спрощені формули. Наприклад, для розрахунку площі торової поверхні автори [3] використовують формулу 
для знаходження площі плоского еліпсу за  його параметрами ba,  (рис. 1,в), яка у даному випадку дає 

наближені результати.   
Автори статті [4] після відповідних геометричних побудувань запропонували формулу і програмний 

модуль для визначення площі зносу на пластині вказаним диском. Проте застосування цього модуля має 
деякі обмеження – його неможливо застосовувати для розрахунку площі зносу на виробу при заглибленні у 
нього диска на величину, яка перевищує радіус округлення торової частини.  

У даній роботі поставлено завдання розробити розрахункову модель і програмний модуль для 
визначення площі поверхні  зносу та об’єму зношуваного матеріалу, які мають місце на плоских виробах 
при заглибленні в них диска з торовою периферійною частиною, у тому числі, для випадків, коли диск у 
пластину заглиблюється на величину, яка перевищує радіус округлення торової частини.  

Відомо, що чисельне значення площі поверхні будь-якої частини торового кільця може бути 
визначено через площу розгортки цієї частини. Для побудови такої розгортки окремі частини поверхні тора 
замінюють частинами циліндрів, які розгортаються і складаються у наближену до заданої точності 
розгортку тора. 

Один з варіантів наближеної розгортки тора показано на рис. 2. Тор розділено площинами, що 
проходять через вісь Z , на 8 однакових частин – секцій. Кожна секція тора замінена секцією прямого 
циліндра, діаметр основи якого дорівнює r2  (тут r  – радіус кола, що утворює тор), і який зрізано двома 
площинами під кутом β . Розгортки всіх восьми секцій, у тому числі, однієї з них з відповідними точками 

побудови (фігура 123456), представлені на рис. 2. 
Після реалізації відповідних геометричних процедур одержуємо кінцеву формулу для визначення 

площі умовної розгортки зрізаної частини тора:  

 


 
n

k
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де  2n – кількість секцій замінюючих циліндрів. 
Аналогічним дослідженням одержана формула для розрахунку об’єму зрізаної частини тора 

(майданчика зносу): 
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Для цього тор був розділений на n  однаких секцій, кожна з яких апроксимована частиною 
циліндра, об’єм якої визначено відомим інтегралом. 

Розрахунок площі S  та об’єму V  зрізаної частини тора може бути проведений програмним 

модулем "Tor_Z2", розробленим авторами на основі виразів (1, 2).  
Розрахунки площі зносу і об’єму зношеного матеріалу, які були виконані з використовуванням 

розробленого програмного модуля, показали достатньо високу точність результатів.  
 

 
Рис. 2 – Наближена розгортка поверхні тора 

 
Висновки 
Розроблено розрахункову модель та програмний модуль для визначення площі поверхні зносу та 

об’єму зношеного матеріалу на плоскому виробі від його контактної взаємодії  з торовою периферійною 
частиною обертаючого диска. Запропонована модель забезпечує отримання більш точних значень площі 
торової поверхні зносу, ніж формула для визначення площі еліпсу, яка застосовується в наближених 
трибологічних розрахунках для цього випадку, і особливо тоді, коли довжина заглиблення перевищує 5 мм. 
Результати розрахунку об’єму зношеного матеріалу по запропонованої формулі співпадають з результатами, 
отриманими при використовуванні програми SolidWorks.  

 
Література 

 
1. Краткий справочник металлиста / П.Н. Орлов, Е.А. Скороходов, А.Д. Агеев, Л.Ю. Беговщиц [и 

др.] под ред. П.Н. Орлова П.Н, Скороходова Е.А. – 3-е изд. // М.: Машиностроение, –1986.– 960 с.  
2. Справочник рабочего-сварщика. / А.П. Галактионов, Ю.А. Денисов, Г.Т. Копытов, Г.Н. Кочева [и 

др.] под ред. Степанова В.В. // Гос. научно-техническое издательство машиностроительной литературы. – 
Москва - Свердловск, 1961. – 640 с.  

3. Кузьменко А.Г. Износ и ползучесть роликовых электродов / А.Г. Кузьменко, Д.Я. Кащук // 
Міжнар. наук. журнал «Проблеми трибології». Хмельницький, – 2005, № 1.– С. 3-16. 

4. Ліствін К.В. Визначення площі торової поверхні зносу / К.В. Ліствін, О.О. Абрамов, В.В. 
Завгородній, О.П. Терещенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, том ІІ. – 
2010. – №3. – С. 46-51.  



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

38 Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012
 

УДК 658.562 

О.І. ШПАК, П.Г. СТОЛЯРЧУК, В.М. ЮЗЕВИЧ 
Національний університет “Львівська політехніка” 
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації 

8 (032) 258-23-94, 095-360-75-93 
E-mail: oxana.shpakk@gmail.com 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА 

 
Серед нових інструментальних методів аналізу особливе місце посідають методи з використанням 

RLC- метрів (ємнісні вимірювальні перетворювачі), які працюють на великих діапазонах частот і дають 
можливість визначати активну і реактивну складові провідності (імітансний метод) об’єктів і покращують 
інформативність досліджень низькоомних і високоомних рідин [1]. 

Імітансний метод контролю передбачає представлення об’єкта у вигляді повного опору, складові 
якого містять інформацію про певні фізико-хімічні властивості. Як інформативні параметри для досліджень 
використовувалися активна і реактивна складові імітансу. 

Предметом дослідження було біологічне дизельне паливо, виготовлене на основі олій (гірчиці, 
льону, пальми, соняшника), яке розглядалось як високоомний об’єкт. Для даного методу використовувався 
сучасний вимірювальний прилад MCP BP 2827 LCR Meter з діапазоном частот від 50 Гц до 100 кГц. 
Визначались активна і реактивна складові електричної провідності біодизельного палива на основі різних 
олій, що дозволяє оцінити якість біологічного дизельного палива за електричними параметрами (рис1.а,б) 

 

 
Рис.1 Залежності активної складової G (а) та реактивної складової В (б) електропровідності біодизельного палива на основі 

гірчичної, лляної, редьки олійної, пальмової та соняшникової олій від частоти. 
 
Електропровідність активної та реактивної складових зростає з ростом частоти. Але біодизельне 

паливо на основі гірчичної та пальмової олій має нижчі активну та реактивну складові електропровідності, 
що зумовлено низьким вмістом йодного числа та гліцерину.  

За даними досліджень розробляється алгоритм ідентифікації олій по жирнокислотному складу [2]. В 
залежності від тригліцеридів рослинні олії можуть бути рідкими (соняшникова і лляна олії) та твердими 
(пальмова і гірчична). При аналізі складу рослинних олій степінь насиченості  високих жирних кислот 
характеризується йодним числом [3]. Також визначалось з якої олії виготовлене біодизельне паливо і в якій 
кількості воно міститься у суміші з дизельним паливом. Згідно алгоритму, що розглядається, можна оцінити 
аутентичність будь-якої рослинної олії з відомим вмістом основних кислот [4]. 

Встановлено результати аналізу різних олій і розглянуто графічний спосіб інтерпретації цих 
результатів. Для різних олій діаграми мають індивідуальний профіль ідентифікаційної зони. Отримані данні 
оброблялись математично.  

Дослідження біологічного дизельного палива дозволило оцінити його якість, визначивши вміст 
біопалива і визначено, на основі якої олії воно виготовлене. 
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Розділ 8. Методи визначення фальсифікації харчових жирів. 
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ОСОБЛИВОСТІ КООРДИНАЦІЇ М’ЯЗОВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ У СТРІЛКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

 
Відмінною особливістю рухової функції людини є можливість формувати з одних і тих же 

елементів рухового апарату велику кількість найрізноманітніших рухових актів. З механічної точки зору ця 
властивість обумовлена великою кількістю ступенів свободи елементів рухового апарату. Завдяки цій 
властивості, з одного боку, забезпечується можливість формувати самі різноманітні рухи, але з іншого боку, 
зростають труднощі, пов'язані з їх регулюванням і управлінням. Загальноприйнятою є думка про те, що 
цінність теоретичних уявлень про механізми управління рухами набагато вище, коли вони ґрунтуються на 
знаннях структури і функцій периферичного відділу рухового апарату [1]. 

Особливе значення для вивчення координації рухів має електроміографія (ЕМГ) – сукупність 
засобів та методів реєстрування коливань електричних потенціалів м’язів, а також їх аналіз та визначення 
біологічного значення. ЕМГ дозволяє оцінити як периферійну (взаємодію м’язів із зовнішнім силовим 
полем), так і центральну (тривалість і послідовність періодів збудження) організацію рухів. У природних 
умовах виникнення електричних потенціалів в м'язах є наслідком центральних команд, розслаблений м'яз є 
електрично нейтральним [2]. Періоди електричної активності м'язів однозначно відповідають періодам 
порушення іннервуючих їх мотонейронів, Отже, за ЕМГ можливо оцінити центральні механізми узгодження 
м'язової активності при вирішенні різноманітних рухових завдань. 

Крім того, для переходу зі сфери просторово-кінематичних уявлень, на якій психологічно будується 
первинний проект руху, до фактичної м’язової динаміки потрібне доволі складне «перешифрування», 
командно-координаційний сигнал буде тим складніший і примхливіший, чим точніший виконуваний рух, 
тобто чим краще напрацьована рухова навичка. До того ж, такі «шифри» змінюються щоразу при повторних 
виконаннях рухів [3]. 

Аналізуючи динаміку інтегративного показника стійкості системи «стрілок – зброя», взаємозв’язок 
кінематичних ланцюгів «тулуб – ноги» і «рука – зброя» В. Фарбей [6] визначив три стадії формування 
стійкої пози для стрільби: 

І стадія – вихідна, відносна асиметрія (новачки), характер рухів не організований, коливання значні, 
зв’язок між коливаннями ЗЦМТ і стволом пістолета слабкий, підтримка пози має механічно-
компенсаторний характер; 

ІІ стадія – вторинна асиметрія, що формується в процесі засвоювання рухових навичок. 
Взаємозв’язок рухів має механічно-компенсаторний характер, а стійкість взаємопов’язаності рухів, яка 
оцінюється за допомогою коефіцієнту кореляції, суттєво зростає від 0 у новачків до 0,75 у кандидатів у 
майстри спорту; 

ІІІ стадія – формування оптимальної морфофункціональної асиметрії. Рухи спортсмена-стрілка з 
підвищенням його майстерності до майстрів спорту (МС) та майстрів спорту міжнародного класу (МСМК) 
стають плавними і добре організованими, утримання пози приготування переходить в автоматичний режим. 
В процесі утримання цієї пози періодично виникають «плато» – періоди тривалістю в середньому 0,32 с, на 
протязі яких частотно-амплітудна характеристика зміщення ЗЦМТ у всіх трьох площинах і ствола зброї 
мінімальні. Вони одразу виходять на «істинну» стійкість та завершують постріл натисканням на спусковий 
гачок. Суб’єктивно і свідомо вловити зупинку найдрібніших коливань на протязі 0,07 с неможливо. Тут 
головну роль відіграє функціонально-координаційно-пристосувальний механізм, а механічні ефекти 
відступають на другий план. При цьому показники зв’язку рухів функціонально-координаційного характеру 
за малої амплітуди нижче показників зв’язку механічно-компенсаторного характеру. 

Однією з необхідних умов для здійснення точного пострілу є правильний розподіл уваги. Проведені 
раніше дослідження [7] показали перспективність застосування аналізу ЕЕГ спортсмена під час 
прицілювання для оцінки даного чинника. Як корелят зорової уваги використовувалась ступінь депресії 
альфа-ритму спортсмена. В той же час, досвідчені стрільці (МС, МСМК) демонструють виражений альфа-
ритм під час прицілювання. Дані відмінності можна пояснити тим, що у стрільців високої кваліфікації увага 
в процесі прицілювання розподіляється, в основному, між утриманням зброї і натисканням на спусковий 
гачок, в той час, як у випробовуваних контрольної групи увага розподілена в основному між прицільним 
пристосуванням пістолета і мішенню, що є нераціональним і призводить до помилок в стрільбі [7, 8, 9]. 

Необхідно відзначити, що йдеться про розподіл уваги в період, що наступає за процесом наведення 
зброї на ціль, для чого стрілку, звісно, необхідна концентрація зорової уваги і достатня гострота зору. 

Виходячи з одержаних даних, нами були запропоновані формалізовані алгоритми розподілу уваги 
під час прицілювання у стрілків невисокої та високої кваліфікації (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритми виконання пострілу: а) стрілками невисокої кваліфікації; б) стрілками високої кваліфікації 
 
Висновки.  
Визначення та систематизація факторів, що впливають на нейро-м’язову координацію рухів у 

стрілків-початківців дали змогу сформулювати вимоги до системи «стрілок – зброя» для максимально 
ефективної стрілецької підготовки та підвищення успішності спортивної і бойової стрільби в цілому. 
Формалізовано і визначено відмінності між виконанням пострілу стрільцями-початківцями та стрільцями 
високої кваліфікації. Обґрунтовано перелік інструментальних фізіологічних та біомеханічних досліджень, 
які повинні виконуватись при визначенні ефективності стрілкової підготовки.  
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ДИСТАНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ЛЮДИНИ З  

ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 
 
Основною перевагою радіолокаційного зондування є здатність електромагнітних хвиль 

поширюватися в різноманітних діелектричних середовищах з високим ступенем неоднорідності й, крім того, 
можливе зондування «на відбиття», тобто коли приймач і передавач розташовані з однієї сторони 
досліджуваного об’єкту. Дослідження складних середовищ при однобічному підході і є основною областю 
застосування радіолокаційного зондування. 

Дистанційне визначення параметрів серцебиття та дихання живого організму є основним завданням 
діагностики. Це завдання може бути вирішено за умови створення досить чутливого радіолокаційного 
датчика та розробці алгоритмів фільтрації фонових відбиттів, які можуть маскувати корисний сигнал [4]. 
Наявність фонових відбиттів може бути пов’язане з реєстрацією сигналів, відбитих оператором, що виконує 
дослідження, або іншими людьми, що перебувають у зоні проведення вимірів. Все це вимагає створення 
антени з мінімальними бічними та задніми пелюстками діаграми спрямованості та розробки методів їх 
екранування. 

У випадку дистанційного виміру параметрів дихання та серцебиття при радіолокаційному 
зондуванні людини, велику увага необхідно приділити питанням подавлення перевідбиттів зондувальною та 
відбитого ціллю сигналу. 

Аспекти цифрової обробки сигналів. 
Використання віконних функцій при гармонійному аналізі із застосуванням дискретного 

перетворення Фур’є (ДПФ) пов’язане з вирішенням проблем оцінювання параметрів сигналів та їх 
виявлення. 

Оскільки гармонійні оцінки, одержані із застосуванням ДПФ, пов’язані з перетворенням кінцевого 
числа дискретних відліків сигналу, виявлення та оцінка параметрів чистих синусоїдальних сигналів можливі 
тільки в тому випадку, коли їх частота кратна зворотній величині інтервалу обробки. У противному випадку 
ДПФ відтворює множину дискретних компонентів різної повільно збіжної інтенсивності. 

Для зменшення впливу цього дефекту, сигнал на інтервалі його обробки множать на вагові функції, 
що згладжують (вікна), що еквівалентно згладжуванню спектральних відліків, сформованих ДПФ [5]. 

Правильний вибір форми вікна важливий і для забезпечення точного аналізу параметрів 
досліджуваного сигналу при наявності флуктуаційних перешкод, і для виявлення окремих тонів у сигналі, 
що містить множину гармонійних складових. 

Так прямокутне вікно звичайно використовується, коли сигнал являє собою перехідний процес 
(повністю знаходиться у вікні часової області) або про нього відомо, що він має фундаментальний 
частотний компонент, кратний фундаментальній частоті вікна. Сигнали інших типів будуть демонструвати 
різний ступінь спектрального витоку та гребешкових втрат, які можна компенсувати, вибравши інший тип 
вікна. 

Вікно Хеннінга (фон Ханна) знижує витік і підвищує точність відтворення амплітуди. Однак при 
цьому знижується роздільна здатність за частотою. 

Вікно Хеммінга знижує витік і підвищує точність відтворення амплітуди, але при цьому також 
знижується роздільна здатність за частотою. 

Вікно із плоскою вершиною забезпечує дуже високу точність відтворення амплітуди з помірним 
зниженням витоку, але з більше низькою роздільною здатністю за частотою. 

Докладні дослідження, викладені у фундаментальній роботі Ф. Дж. Харріса [5], показали, що 
оптимальними із зазначеної точки зору, є вікна Кайзера-Бесселя, Барсілона-Темеша та Блекмана-Харріса. 

Вікно Блекмана-Харріса зводить до мінімуму витік, забезпечуючи подавлення сусідніх каналів на 
90 дБ [6], але дає знижену роздільну здатністю за частотою. Таке вікно є найкращим з погляду загасання 
бічних пелюстків. 

Основною метою роботи є виділення ритмів дихання та серцебиття. Для цієї мети була розроблена 
математична модель системи обробки сигналу з метою одержання необхідних спектрограм. Це дає 
можливість глибокого аналізу обох гармонік і їх змішаних добутків (інтермодуляції). Нижче наведено, що 
дуже важливим є повний аналіз, тому що велика амплітуда гармонік дихання, а іноді й змішаних добутків, 
роблять проблемним вимір частоти серцебиття, особливо, коли вони близькі до його частотного діапазону. 

Спектрограма загального сигналу для випадку, що розглядається, наведена на рис. 1 
Як видно з рис. 8, сигнал серцебиття практично не виділяється на тлі складових інтермодуляції, що 

викликані диханням. На рис. 2 наведений графік сигналу з попередньою фільтрацією, після проходження 
його через гармонійний компенсатор 2-го порядку.  
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Рис. 1. Спектр сигналу після фільтрації.           Рис. 2. Сигнал на виході гармонійного компенсатора 

 

В даному випадку, компенсатор позбавляє сигнал від гармонік с частотами bfn  , та  2bfn  , де 

n  – порядковий номер гармоніки сигналу дихання, та/або інтермодуляційних складових з частотами, що є 

кратними bf .Після застосування до отриманого сигналу (рис. 2) ШПФ із розрядністю 1024, одержимо 

спектрограму з яскравим сплеском на частоті, що відповідає заданій при моделюванні частоті серцебиття 
(рис. 3). 

Отриманий результат дозволяє зробити висновок про доцільність використання гармонійного 
компенсатора з метою виділення частоти серцебиття з отриманого сигналу, у випадку коли частота дихання 
наближається до частоти серцебиття. 

Висновки.  
Проведено аналітичне дослідження спектра фазової характеристики отриманого сигналу, що 

характеризує процес дихання та серцебиття людини. Показано, що рівень зсуву грудної клітини, викликаний 
диханням, на порядок вищий, ніж при серцебитті, 
тому при аналізі оцінка слабкого сигналу 
серцебиття, як у часовий, так й у частотній області 
ускладнена наявністю гармонік сигналу дихання та 
інтермодуляційних складових між диханням та 
серцебиттям. Так як частота дихання та її 
інтенсивність може залежати від особистостей 
людини та ситуації, у деяких випадках частота 
першої гармоніки дихання та/або інтермодуляційні 
складові є близькими до частоти серцебиття, що 
ускладнює визначення параметрів останнього. Для 
подолання цих проблем, було запропоновано 
використання гармонійного компенсатора з 
попередньою смуговою фільтрацією складової 

серцебиття, для автоматичного видалення гармонік сигналу дихання (а також для позбавлення від 
інтермодуляційних складових). 
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Рис. 3. Спектрограма серцебиття 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012 43
 

УДК 35.08:37.015.324 

Л.Г. КОВАЛЬ, С.М. ЗЛЕПКО, С.В. КОСТІШИН,  
Д.Х. ШТОФЕЛЬ, Н.М. ГАВРІЛОВА 

Вінницький національний технічний університет 

 
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МОЛОДИХ  

ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ) 

 
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що в сучасній науці існує неоднозначне розуміння 

структури психологічної готовності особистості до професійної діяльності. 
Так, М. І. Дьяченко та Л. О. Кандибович [1] виявили, що будучи цілісним, ієрархічним, динамічним 

утворенням, загальна та ситуативна психологічна готовність включає в себе такі компоненти: 
- мотиваційний (потреба успішного виконання завдання, інтерес до діяльності, відповідальність 

за виконання завдання тощо); 
- орієнтаційний (знання й уявлення про особливості й умови діяльності та вимоги до особистості, 

пов’язані з нею); 
- операційний (оволодіння способами і прийомами діяльності, необхідними знаннями, 

навичками, уміннями, процесами аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення та ін.); 
- вольовий (самоконтроль, самомобілізація, уміння керувати своїми діями, з яких і складається 

виконання обов'язків); 
- оціночний (самооцінка своєї підготовленості, збіг процесу вирішення професійних завдань з 

ідеальним уявленням про це). 
Достатній розвиток даних компонентів і цілісне їх поєднання – показник високого рівня готовності 

спеціаліста, його активності, самостійності, творчості 
В. І. Варваров дотримується думки про чотирикомпонентну структуру психологічної готовності і 

пропонує дещо іншу її організацію [2]. До структури зазначеної готовності входять такі елементи: 
- відображальний – високий професійний розвиток пізнавальних і стійких якостей особистості, 

що забезпечує стійке реагування військовослужбовця на усі впливи навколишнього середовища з 
урахуванням майбутньої діяльності; 

- спонукальний (центральний) – система мотивів з їх взаємозалежністю і супідрядністю; 
- виконавчий – міцні і високорозвинені розумові й сенсорні здібності; 
- регулюючий – вольові якості особистості, емоційно-вольова стійкість, здатність довільно 

знижувати негативний вплив шкідливих факторів, управляти своєю поведінкою у стані напруженості. 
Л. В. Кондрашова відстоює позицію шестикомпонентної структури психологічної готовності [3], а 

саме: 
- мотиваційний – професійні установки, інтереси, намір займатися педагогічною діяльністю; 
- морально-орієнтаційний – професійний обов'язок, відповідальність, любов до дітей, 

педагогічний такт, віра у можливості і здібності дитини; 
- пізнавально-операційний – професійна спрямованість пам'яті, уваги, мислення, творчі якості 

тощо; 
- емоційно-вольовий – професійний оптимізм, ініціативність, наполегливість, здатність 

регулювати свій настрій тощо; 
- психофізіологічний – активність, саморегуляція, урівноваженість, витримка, рухливий темп 

роботи; 
- оціночний – самооцінка своєї професійної підготовленості, вирішення педагогічних завдань 

відповідно до оптимальних педагогічних зразків тощо. 
В. В. Ягупов до основних структурних елементів психологічної готовності військовослужбовців 

відносить [4]: 
- мотиваційний – прагнення подолати труднощі майбутнього бою і розуміння необхідності їх 

подолання, оцінка своїх можливостей щодо управління психічними станами та діями на основі 
накопиченого досвіду; 

- пізнавальний – забезпечується необхідним обсягом відповідної інформації, який потрібен для 
цілеспрямованої діяльності в екстремальних умовах бойової обстановки; 

- емоційний – переживання почуття впевненості або сумніву у своїй готовності до подолання 
труднощів сучасного бою, уміння управляти своїми емоційно-вольовими процесами в екстремальних 
умовах; 

- вольовий – забезпечує воїнам можливість подолання труднощів сучасного бою. 
Таким чином, особливості структури психологічної готовності свідчать про те, що незважаючи на 

дещо відмінні погляди науковців на структуру психологічної готовності особистості до діяльності, вони 
лишаються одностайними у тому, що основні її складники визначаються змістом та умовами конкретної 
професійної діяльності. 
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Вважається, що психологічна готовність молодого офіцера являє собою стійке, багатоаспектне 
психологічне утворення, яке включає низку компонентів (мотиваційного, когнітивного, інструментального, 
особистісного, діяльнісного та креативного), які у своїй сукупності дають можливість суб'єкту успішно 
здійснювати службово-бойову діяльність (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура психологічної готовності молодого офіцера ЗСУ до службово-бойової діяльності 

 
Розкриття сутності мотиваційного компонента запропонованої структури психологічної готовності 

молодого офіцера виховних структур Збройних Сил України до службово-бойової діяльності розпочнемо з 
аналізу проблеми мотивації діяльності взагалі. 

Проблеми мотивації є одними з найбільш актуальних у сучасній психології. Вивчення їх передбачає 
аналіз причин і факторів, які спонукають, ініціюють, спрямовують, підсилюють та підтримують активність 
фахівця на шляху до поставленої мети, а саме на шляху до самопізнання, саморозуміння та самореалізації в 
професійній діяльності. 

Останнім структурним компонентом психологічної готовності молодого офіцера можна вважати 
діяльнісно-середовищний елемент. Середовище, у якому здійснюється професійна діяльність 
військовослужбовців, має надзвичайно складну структуру, у якій, окрім усвідомлюваних факторів, існує 
велика різноманітність неявних, але реально існуючих складників. У певних складних ситуаціях, якими 
насичена професійна діяльність офіцера, умови середовища можуть мати вирішальний вплив на успішність 
виконання службово-бойового завдання. А у військовій праці, яка відноситься до професій з високим рівнем 
небезпеки, ціна помилки – людські життя. Тому загальне врахування факторів середовища є необхідною 
умовою для підвищення ефективності праці та її безпеки. 

Висновок. 
Проведений аналіз структури психологічної готовності молодих офіцерів Збройних Сил України до 

професійної діяльності показав, що існуючі на сьогоднішній день її моделі не враховують деяких базових 
характеристик, як, наприклад, мотиваційної складової. Інформаційно-структурна модель психологічної 
готовності має компонентну будову і повинна включати в себе мотиваційний, когнітивний, 
інструментальний та креативний компоненти, що взаємодіють в умовах специфічного діяльнісно-
середовищного компонента на основі реалізації професійних та морально-ділових якостей особистості. 

 
Література 

 
1. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, 

Л. А. Кандыбович. – Мн. : Изд-во БГУ, 1976. – 176 с. 
2. Варваров В. И. Психология личности советского воина / В. И. Варваров. – М. : ВПА, 1974. – 44 с. 
3. Формування творчої особистості в процесі навчання: теорія, практика, досвід : монографічний 

посібник / Кондрашова Л. В., Друзь З. В., Білоконна Н. І., Мірошник З. М. – Кривий Ріг – Київ, 2009. – 559 с. 
4. Ягупов В. В. Військова психологія / В. В. Ягупов. – К. : Тандем, 2004. – 656 с. 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012 45
 

УДК 621.317 

С. П. КОНОНОВ, В. Д. РОСОХАЙ 
Вінницький національний технічний університет 

т. 8-063-28-22-646 
E-mail: miss_kordillera@meta.ua 

 
ЗМЕНШЕННЯ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СВІП-ГЕНЕРАТОРА 

ПРИСТРОЄМ З ЧАСТОТНО-ЧАСОВИМ ПЕРЕТВОРЕННЯМ 
 
Розробка способів, які б дозволили з високою швидкодією і маленькою похибкою виміряти частоту 

міток в панорамних приладах на основі свіп-генератора, є актуальною задачею. Її вирішення дозволить 
підвищити продуктивність радіовимірювань та якість функціонування телекомунікаційної апаратури. 

В [1] запропонований метод вимірювання частоти міток і детально розглянутий пристрій з трьома 
опорними генераторами, за допомогою яких поставлена проблема розв’язується. 

В пристрої [2] на основі стробоскопічного змішувача здійснюється частотно-часове перетворення. 
На виході змішувача, в результаті взаємодії напруг свіп-генератора і опорних генераторів, за «нульовим 
биттям» формуються частотні мітки. В свою чергу, за виміряними значеннями часових інтервалів 
визначається частота свіп-генератора. 

Пропонується вдосконалений варіант розрахунку частоти свіп-генератора за методом [1], 
аналізується похибка вимірювання у випадку нелінійності розгортування. 

Розглядається нормована часова залежність частоти f свіп-генератора за віссю ординат до y=f/fm, за 
віссю абсцис – до x=t/Tp, де fm – максимальна частота, а Тр – період розгортки частоти свіп-генератора 
(рис.1). Частота f свіп-генератора змінюється за період розгортки від (n-1)f0 до (n+1)f0, де n – номер 
гармоніки коливання зі стабільною частотою f0.  

 

 
Рис. 1. Нелінійна розгортка за частотою свіп-генератора 

 
Запропонований вдосконалений спосіб розрахунку частоти свіп-генератора для вимірювача на 

основі трьох опорних генераторів при умові нелінійності розгортування. Представлені необхідні для 
розрахунків формули для нормованих значень часових інтервалів, що відповідають найгіршому випадку 
нелінійності. Проведено моделювання залежності абсолютної похибки визначення номера гармоніки 
опорного генератора та максимально можливої кількості гармонік для різних значень множників 
нелінійності, залежність мінімального граничного номера гармонік для різних множників нелінійності. 
Перевагою даного способу розрахунку частоти свіп-генератора є зменшення похибки визначення номера 
гармоніки вимірювача з трьома опорними генераторами у двічі, що значно покращує точність вимірювань. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ (АТТЕНЮАТОРОВ И СОГЛАСОВАННЫХ 
НАГРУЗОК) НА ОСНОВЕ ПЛОСКОГО ПОЛУОТКРЫТОГО 

МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 
 
Особенностью диэлектрических волноводов является то, что энергия направляемой волны 

распространяется одновременно в трех средах: волноводе, подложке и воздухе [1]. Основная часть энергии 
распространяется в волноводе, а малая часть — в подложке и воздухе. Следовательно, для внесения 
больших ослаблений необходимо воздействие на энергию волны, распространяющейся в волноводе, а для 
внесения небольшого или плавно регулируемого ослабления можно воздействовать на внешнее поле 
волноводной структуры. 

Аттенюатор с плавно регулируемым вносимым ослаблением состоит из отрезка волновода с 
подложкой, поглощающего элемента и устройства для его перемещения. Поглощающий элемент может 
быть выполнен из ферроэпоксида или сажированной резины (или из другого материала) располагается 
сверху плоского полуоткрытого металлодиэлектрического волновода и может быть перемещен в 
направлении перпендикулярном оси волновода. Для большей эффективности работы диэлектрическая 
проницаемость элемента должна быть больше соответствующей проницаемости материала волновода. В 
этом случае происходит дополнительное перераспределение энергии, приводящее к увеличению затухания. 
Поглощающий элемент как бы вытягивает электромагнитную энергию из волноводной структуры. 
Излучение из волновода происходит только через верхнюю стенку, на которой расположен поглощающий 
элемент. Граничные условия на боковых и нижней стенках волновода остаются неизменными. Они 

меняются только на верхней стенке. При этом меняет свое значение направляющий косинус ycos  при 

наложении на волноводную структуру поглощающего элемента [2]. 

Анализ показывает, что угол y  может быть определен из следующего выражения: 
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где  1,п  — относительные диэлектрические проницаемости материалов подложки и волновода. 

При изменении ycos  будет изменяться, также, и направляющий косинус zcos . 

Коэффициент отражения от границы волновод-поглотитель для волн типа mn
yE будет определяться 

следующим соотношением: 
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где  2  — относительная диэлектрическая проницаемость поглотителя. 

Коэффициент затухания по мощности на единицу длины определяется по формуле: 
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где  a  — поперечный размер волновода. 

Потери мощности на единицу длины составляют: 
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При достаточно большой длине поглощающего элемента практически вся мощность, поступающая на 

вход волновода, будет поглощаться, такое устройство станет согласованной нагрузкой. Однако, при этом, 
длина поглощающего элемента может стать чрезмерно большой. 

Расширение динамического диапазона вносимых потерь, уменьшение габаритов аттенюаторов и 
согласованных нагрузок можно достигнуть следующим образом. В волноводе и подложке прорезается узкая 
наклонная щель, в которую погружается отражающая пластина. Размеры подвижной отражающей пластины 
выбираются такими, чтобы она могла перекрыть в поперечном сечении практически весь поток 
распространяющейся энергии, которая отразившись от пластины по законам геометрической оптики, 
изменит свое направление и будет высвечиваться и поглощаться внешним поглотителем. 

Геометрическая теория диэлектрических волноводов позволяет определить направляющие косинусы 

парциальных волн в регулярном волноводе zyx  ,, ; их значения после отражения волн от пластины 

zyx  ,, , ставшими меньше критических; а так же угол наклона пластины к оси волновода —  , при 

котором получается минимальное значение КСВ. Величина этого угла является функцией диэлектрических 
проницаемостей материалов волновода и подложки, длины волны. 

Когда подвижная пластина полностью введена в волновод, энергия на выход устройства не проходит, 
а вносимое ослабление максимально. При плавном выдвижении пластины из зазора (щели) увеличивается 
доля энергии, прошедшей на выход устройства, а вносимое ослабление уменьшается. При полностью 
выведенной пластине практически вся энергия проходит на выход устройства. 

После проведения предварительных экспериментальных исследований получены следующие 
результаты: 

1) КСВ < 1,1; ослабление до 60 дБ — для аттенюаторов и согласованных нагрузок с отражающей 
металлической пластиной; 

2) КСВ < 1,05; ослабление до 15 дБ в одну сторону для первого варианта аттенюаторов и 
согласованных нагрузок. 

Для улучшения параметров аттенюаторов и согласованных нагрузок необходимы дальнейшие 
экспериментальные исследования и обработка полученных результатов. 
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ДИНАМІЧНА ПОХИБКА НЕЛІНІЙНОСТІ ФАЗОВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

КАНАЛІВ 
 

Розроблено багато методик визначення динамічних властивостей та похибок вимірювальних каналів, 
але такі методики, як правило, не враховують нелінійності і зводять розгляд нелінійних, за своєю сутністю 
систем, до лінійних, що не дозволяє дослідити вплив нелінійності на перехідні процеси та визначити 
динамічні похибки не лінійності [1]. Особливо це стосується вимірювальних каналів, призначених для 
вимірів зсуву фаз сигналів, коли нелінійні спотворення сигналів значно впливають на похибку вимірювань. 
Такі канали при  незначних рівнях сигналів можна розглядати як інерційні пристрої з м’якою нелінійністю. 

На основі рядів Вольтерра можна інерційну нелінійну систему,  з м’якою нелінійністю, подати у 
вигляді послідовно-паралельного сполучення лінійних і нелінійних ланок, якщо нелінійна система з одним 
входом і одним виходом, описується оператором: 

,                                                             (1) 

де – вхідний сигнал системи;  – вихідний сигнал системи;  – нелінійний оператор. 

При досить слабких вимогах, що пред'являються до вигляду оператора, вихідний сигнал системи 
може бути представлений у вигляді: 

                            (2) 
де  – ядро ряду Вольтерра k-гостепеня, k-степенева вагова функція. 

В результаті такого представлення оператора, можна побудувати модель канала вигляді паралельного 
з'єднання ланок, відповідних кожному з доданків ряду. Якщо застосувати до кожного ядра перетворення 
Лапласа n-го порядку, тоді модель набере вигляду паралельного з'єднання ланок з багатовимірними 
передавальними функціями. 

Метод рядів Вольтерра займає  положення між методами аналізу лінійних систем  і нелінійних, з 
суттєвою нелінійністю, і  дозволяє досліджувати інерційні системи з м'якими нелінійностями.  Ряд 
Вольтерра є узагальненням інтеграла згортки,що широко використовується  в теорії лінійних систем. 

Загальна структурно-алгоритмічна модель нелінійного інерційного вимірювального каналу з  м’якою 
нелінійністю подана на рис. 1 [2]. Застосувавши перетворення Лапласа до рівнянь, які описують ланки 
моделі, знаходяться їх передавальні функції.  

 

 
Рис. 1. Структурно – алгоритмічна модель нелінійного інерційного   вимірювального каналу 
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Ряд Вольтерра подає  інерційну нелінійність у вигляді окремих операцій піднесення до степеня, 
перемноження сигналів, множення сигналів на коефіцієнт і інерційної операції, визначеною лінійною 
частиною системи, а також операції диференціювання. 

Для дослідження нелінійної динамічної похибки виміру фазового зсуву, яка викликається 
збагаченням спектру вихідного сигналу і залежить від коефіцієнта гармонік,  був проведений аналіз спектрів 
вихідного сигналу по кожному з періодів сигналу на часовому проміжку усталення.  

 
   а) б) 

Рис. 2. Спектральна діаграма комбінаційних продуктів вихідного сигналу моделі: 1-й період (а), 3-й період (б) 

 
Отримавши спектри кожного з періодів вихідного сигнала, рис. 2, можна визначити динамічну 

похибку нелінійності виміру фазового зсуву сигналів 
, яку вносять динамічні нелінійні спотворення у 

кожному періоді: 
,                 (3) 

де:  – миттєва похибка нелінійності;  
– стаціонарна похибка нелінійності; m – номер 
періода. 

Графік динамічної похибки нелінійності  
поданий на  рис.  3. 

 Значення стаціонарної похибки нелінійності 
відповідає значенню похибки після закінчення 
перехідного процесу. 

Такі підходи стосуються засобів вимірювання 
фазових зсувів, що визначають зсув фаз між двома 
синусоїдальними сигналами між точками їх переходу 
через нульове значення, оскільки у випадку 
нелінійності каналу, фіксуються моменти 
проходження через нуль не першої, а суми першої і 
вищих гармонік. 

 
Висновки 

1. На основі використання ядер Вольтерра запропонована структурно-алгоритмічна модель  інерційного 
фазового вимірювального каналу з м’якою нелінійністю; 

2. На основі аналізу динамічних змін спектру вихідного сигналу моделі розроблена методика, що дозволяє 
визначати динамічну похибку нелінійності фазових вимірювальних каналів; 

3. Показано, що динамічна похибка нелінійності носить коливальний  згасаючий характер; 
4. Динамічна похибка нелінійності визначає характер перехідного процесу у реальному вимірюваль-ному 

каналі. 
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Рис. 3. Графік динамічної похибки нелінійності 
фазового вимірювального каналу  
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ШИРОКОСМУГОВИЙ ЦИФРОВИЙ АНАЛІЗАТОР СПЕКТРУ  
З ПАНОРАМНОЮ ОБРОБКОЮ СИГНАЛІВ  

 
Обробка та аналіз сигналів в сучасних системах зв’язку пов’язана з необхідністю застосування 

одночасного (панорамного) детектування в широкому спектрі частот. При цьому виникають певні труднощі 
при забезпеченні динамічних характеристик та лінійності амплітудно-частотної характеристики при 
заданому підсиленні вхідних кіл в широкосмугових системах [1]. В цій праці для усунення вищезгаданих 
недоліків широкосмугового цифрового аналізатора спектру запропонована схема цифрового демодулятора 
та розроблена система для паралельної обробки вхідної інформації. Отримано результати програмного 
аналізу спектрів сигналів на виході цифрового демодулятора для миттєвої комплексної обвідної та для 
фіксації рівня сигналу на проміжку часу. 

Обробка компонент сигналу в схемі реалізації цифрового демодулятора 
Для ефективного використання цифрового детектування необхідно реалізувати функції 

перетворення вхідного сигналу з проміжної частоти на низьку частоту з подальшою фільтрацією і 
децимацією сигналу [3]. Застосування цифрової обробки сигналу на проміжній частоті дозволяє знизити 
вимоги до аналогового тракту і спростити реалізацію системи в цілому. 

Запропонована реалізація схеми цифрового демодулятора (рис.1) реалізує функції цифрового 
гетеродину, децимації та канальної фільтрації вхідного сигналу. 

 

 
Рис.1. Реалізація схеми цифрового демодулятора 

 
Основні елементи реалізації схеми: ЦГ – цифровий гетеродин, ФДц – фільтр-дециматор, КІХ – 

фільтр з кінцевою імпульсною характеристикою, КП – комплексний множник вихідного сигналу, I/O – порт 
введення-виведення. 

Цифровий квадратурний гетеродин забезпечує пересення спектра вхідного сигналу з проміжної 
частоти на низьку частоту, помножуючи відліки вхідного сигналу на відліки опорного сигналу. На базі 
гетеродину реалізовано керування частотою і фазою опорного сигналу. 

ФДц побудований як фільтр з фіксованим коефіцієнтом і призначений для попередньої децимації 
сигналу (CIC - cascaded integrator-comb). Застосування таких фільтрів ефективно при великих значеннях 
коефіцієнта децимації. Програмований КІХ-фільтр може бути використаний для подальшої децимації з 
невеликими коефіцієнтами, корекції спотворень АЧХ, викликаних CIC-фільтром, а також для канальної 
фільтрації [2]. Даний тип фільтрів дозволяє знизити частоту дискретизації від 1 до 16 разів, при цьому 
максимальний порядок фільтра може бути обраним до 64, тип фільтра - симетричний або асиметричний.  

Комплексний помножувач вихідного сигналу дозволяє здійснювати плавне регулювання підсилення 
каналу та управління фазою вихідного сигналу, що може бути використано для поліпшення динамічного 
діапазону тракту обробки та побудови системи цифрового автоматичного регулювання підсилення (ЦАРП). 

Для покращення параметрів демодуляції та збільшення ефективної смуги сигналів, що 
обробляються одночасно можна застосувати метод паралельної обробки інформації зі входу. Для цього 
використовуючи комплексний широкосмуговий сигнал з АЦП, або n-вхідних сигналів, поділених на канали, 
виконуючи комутацію цифровим комутатором (ЦК) та додаткової синхронізації ЦК реалізується схема 
паралельної обробки універсального цифрового демодулятора, що приведена на рис.2. Дана схема містить 
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n - ідентичних каналів, що реалізують функції гетеродину, децимації і канальної фільтрації вхідного 

сигналу. 

 
Рис.2. Схема паралельної обробки універсального цифрового демодулятора 

 
Цифровий комутатор потоків даних (ЦК) об'єднує обчислювальні ресурси декількох каналів в один 

для підвищення продуктивності КІХ-фільтрів. Для використання паралельної обробки використовується 
синхронізація роботи декількох окремих демодуляторів, включаючи синхронний пуск, стоп, очищення 
блоків обробки, установку параметрів гетеродина і комплексного вихідного помножувача. Синхронізація 
декількох пристроїв дозволяє використовувати цифровий демодулятор в системах з поєднанням 
приймальних параметрів (наприклад в антифедингових системах). Виведення сигналу, що обробляється в 
залежності від кількості потоків даних здійснюється через паралельний або послідовний порт. 

Обробка в панорамному режимі. 
При використанні програмного середовище для реальних умов обробки миттєвого спектру дана 

система в панорамному режимі фіксує обвідну вхідних сигналів заданої смуги частот, яка складається з n 
паралельних інформаційних потоків даних [5]. При цьому, використавши синхронізацію приймачів та 
керування потоками даних через ЦК одночасна обробка спектру розширюється (рис.3).  

 

 
Рис.3. Комплексна огинаюча спектру сигналів на виході АЦП 

 
При використанні панорамного методу відбувається одночасна паралельна обробка окремих 

ділянок спектру вхідних сигналів, при цьому отримується загальна картина по заданому діапазону частот 
[4]. 

Використовуючи програмне середовище, можлива деталізація отриманої спектральної 
характеристики з точністю до найнижчого розряду АЦП. При цьому виконується функція цифрового 
демодулятора (рис.4). 

Для отриманого інформаційного потоку, який відповідає певній ділянці смуги частот вхідного 
приймального тракту проводиться вибірка спектру для детектування сигналу. Завдяки програмній частині 
виконується накопичення як для оперативної обробки так і для фіксації загальної картини спектру сигналів в 
довгому часовому інтервалі. В результаті, отримана на виході цифрового демодулятора миттєва комплексна 
обвідна ФМн виділяється та декодується, а фіксація рівня на проміжку часу дозволяє проаналізувати 
характер зміни сигналу за різних умов. 

Висновки 
Застосування цифрового гетеродину та децимації вхідного сигналу в цифровому демодуляторі 

надає можливість використання даної системи в різних стандартах з комплексними та фазовими видами 
модуляції. Паралельна обробка одразу всього спектру сигналів з приймального тракту реалізує панорамний 
режим роботи демодулятора, що надає можливість виявлення та одночасного детектування різних сигналів 
як за частотою так і за видом модуляції. Програмна реалізація знижує вартість виробу і витрати на його 
впровадження, підвищується гнучкість пристроїв, які використовують ций метод. Зокрема отримана 
формула виділення комплексної обвідної за умови некогерентного прийому, реалізованої апаратним 
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методом, покращує загальну стійкість системи демодуляції. Використовуючи умови децимації з 
регульованими коефіцієнтами, можливі як панорамний огляд так і деталізований аналіз спектру сигналу.  

 

 
а) 

 
б) 

 
Рис.4. Спектр сигналів на виході цифрового детектора: а) у вигляді миттєвої комплексної огинаючої; б) у вигляді фіксації рівня 

сигналу на проміжку часу 
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СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК  ІМПУЛЬСНО-КОДОВИХ МОДУЛЯТОРІВ 
 
Підвищення ефективності радіотехнічних і телекомунікаційних засобів в сучасних умовах 

неможливе без використовування в задачах перетворення неперервних сигналів імпульсно-кодових 
модуляторів (ІКМ). Якість передавання широкосмугових сигналів безпосередньо залежить від властивостей 
ІКМ. Це обумовлює особливу актуальність розробки засобів, які забезпечують повноту дослідження 
динамічних характеристик (ДХ) ІКМ широкосмугових сигналів [1]. 

Сучасний розвиток засобів визначення ДХ ІКМ характеризується підвищенням вимог до 
продуктивності їх функціонування і все ширшим використанням цифрових методів аналізу сигналів [2]. 
Таким чином, розробка методу визначення ДХ ІКМ з урахуванням адекватності процесів функціонування 
перетворювачів з реальними вхідними сигналами, що характеризується підвищеною продуктивністю є 
актуальною науковою задачею.  

Метою роботи є підвищення продуктивності та адекватності визначення характеристик імпульсно-
кодових модуляторів широкосмугових сигналів за рахунок зменшення  обчислювальною складності 
процесів оброблення сигналів. 

При спектральному аналізі сигналу )(ty  на виході ІКМ з використанням алгоритму швидкого 

перетворення Фур’є (ШПФ) отримаємо коефіцієнти розкладання [3] 
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Квадрати модулів комплексних значень (1) визначають дискретні значення спектральної густини 

)(yS  вихідного сигналу ІКМ.  

Розглянемо тепер можливість побудови реалізації спектрального методу визначення ДХ ІКМ з 
використанням базисів Уолша і Хаара, а також засобів взаємних спектральних перетворень (ВСП). 

При цьому суттєве прискорення визначення )(th  може бути досягнуте за рахунок застосування 

вхідного сигналу із автокореляційною функцією типу дельта-функції. Цій умові задовольняє нормальний 
білий шум, який може бути сформований за допомогою швидкого перетворення Уолша (ШПУ) у 
відповідності з формулою 
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де j  – випадкові числа, які рівномірно розподілені в інтервалі [-1,1]. 

Використовуючи алгоритм швидкого перетворення Хаара (ШПХ), можна прискорити процес 
формування тестового шумового сигналу, реалізація якого може бути отримана наступним чином: до 
масиву випадкових значень, які рівномірно розподілені в інтервалі [-1,1], застосовується ШПХ. Випадковим 

чином вибирається номер групи r  випадкових величин ( 1,0  nr ) із ймовірністю n1 , а потім 

рівноймовірно вибирається довільна величина із групи з номером r . Далі дві останні позиції повторюються 

потрібне число разів. Визначення )(h  при цьому зводиться до обчислення функції )(xyR , яка може бути 

ефективно обчислена за допомогою алгоритмів прискореної згортки. 
На рис. 1 приведена структура взаємодії основних алгоритмів для реалізації спектрального методу 

визначення характеристик ІКМ з використанням базису Уолша та ВСП. Реалізація методу здійснюється з 
використанням наступних етапів: визначається ДХ ІКМ при подачі на його вхід тестового сигналу у вигляді 
„білого шуму”, отриманого за допомогою перетворення Уолша (2). На основі ДХ і спектра потужності 
тестового сигналу визначається спектральна густина потужності нульового наближення вхідного сигналу, 
по якій за допомогою ШПФ генерується стаціонарна випадкова дія )(tx , яка подається на вхід ІКМ. 

Випадковий процес з виходу ІКМ розбивається на   ділянок і обчислюється автокореляційна функція 

)(yR  на кожній ділянці за допомогою швидкої згортки. За допомогою формули (2) з використанням 

швидкої обчислювальної процедури визначається спектр потужності Уолша )( jWy  і проводиться його 

оцінювання. За допомогою прискорених процедур ВСО на основі модуля ядра Фур’є проводиться 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

54 Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012
 

перерахунок )( jWy  у спектр потужності Фур’є і визначається вектор помилок для коригування спектра 

вхідної дії за допомогою одного із алгоритмів стохастичної апроксимації. Ітераційна процедура 
повторюється до тих пір, доки спектр потужності не буде відповідати завданню. У режимі випробувань 
сформований випадковий процес подається на вхід  ІКМ протягом часу, необхідного для аналізу. 

 
 

Ефективність запропонованого методу 
оцінюється за допомогою коефіцієнта 
продуктивності: 

ШПФ
n

ШПУ

T
Q

T
 ,   (3) 

де ШПФT , ШПУT  – часові затрати 

відповідно при безпосередньому визначенні ДХ 
ІКМ на базі алгоритмів ШПФ і при застосуванні 
алгоритмів ШПУ для визначення ДХ ІКМ. 

Визначення одного відліку ДХ ІКМ на базі 
алгоритмів ШПФ згідно блок-схеми (рис. 1) 

вимагає на виконання ШПФ NN 2log2   операцій 

множення та на ОШПФ також NN 2log2   

операцій множення. Окрім того, визначення 
періодограми виконується з використанням N3  
множень. Для реалізації методу у базисі Уолша 

необхідно для одного відліку характеристики N2log  множень на ОШПУ та )2(log2 NN  операцій 

множення на виконання ШПУ та процедури ВСП. З урахуванням цього ефективність запропонованого 
методу дорівнює 
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Графік залежності коефіцієнта продуктивності методу від об’єму вибірки представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Графік залежності коефіцієнта продуктивності від об’єму вибірки 

 
Таким чином, запропонований спектральний метод на базі використовування алгоритмів прискореної 

згортки, спектральних перетворення Уолша-Фур’є і швидких обчислювальних процедур дає можливість як 
розширення частотного діапазону досліджень, так і суттєвого скорочення часу для визначення ДХ ІКМ. 
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Рис. 1. Структура взаємодії алгоритмів спектрального методу 

визначення характеристик ІКМ на базі ВСП 
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СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ФАЗОВОГО 
ДРИЖАННЯ ГРУПОВИХ СИГНАЛІВ У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАВАННЯ 
 

Використання нових стандартів високошвидкісної передачі даних передбачає підвищення вимог до 
якості роботи цифрових систем передавання (ЦСП). В сучасних ЦСП основним параметром якості роботи є 
фазове дрижання (ФД) групових сигналів. Підвищений рівень ФД групових сигналів  призводить до 
зниження стійкості функціонування ЦСП та спотворення переданої інформації [1]. Найпоширенішим 
методом оцінювання ФД групових сигналів є спектральний аналіз його параметрів з використанням 
частотно-селективного приймача [3]. Цей метод характеризується низькою точністю та складністю 
реалізації внаслідок застосування аналогових методів оброблення сигналів. 

У практиці експлуатаційних вимірювань більшого поширення набули методи, що базуються на двох 
етапах оцінювання ФД, які відрізняються фільтрами нижніх і верхніх частот [3]. Незважаючи на простоту 
реалізації, ці методи характеризуються низькою точністю та обмеженим числом контрольованих параметрів 
ФД. 

Для ефективного дослідження причин виникнення ФД та характеру його зміни в частотній та часовій 
областях необхідно виконувати комплексний аналіз параметрів ФД у розрізі випадкової та детермінованої 
складових. Відомі методи аналізу параметрів ФД не дають можливості всебічно досліджувати випадкову та 
детерміновану складові ФД. Отже, існує необхідність у розробленні методу оцінювання ФД, який би 
забезпечував високу точність визначення параметрів ФД у широкій смузі робочих частот. 

Метою роботи є підвищення точності оцінювання ФД групових сигналів у телекомунікаційних 
системах, що створює умови для покращення якості зв’язку в цифрових системах передавання інформації.  

У загальному випадку аналіз параметрів ФД групового сигналу ЦСП можна реалізувати, виконавши: 
- вимірювання значень помилок часових інтервалів (ПЧІ) сигналу з виділенням ФД та визначення 

параметрів складових ФД, а саме: ФД, залежного від коефіцієнта заповнення імпульсної послідовності та 
ФД, залежного від міжсимвольної інтерференції; 

- заповнення пропущених значень ПЧІ вхідного сигналу з виділенням періодичного ФД та оцінювання 
його параметрів; 

- комплексний аналіз випадкового ФД та детермінованого ФД з подальшим оцінюванням їх параметрів. 
Найповнішими з точки зору кількості досліджуваних параметрів ФД є методи спектрального аналізу на 

базі дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) [4]. Параметри ФД зручно оцінювати, використовуючи 
цифровий спектральний аналіз на основі алгоритмів швидкого перетворення Фур’є (ШПФ) з віконним 
зважуванням. Основною метою спектрального аналізу ФД групових сигналів у цифрових системах зв’язку є 
визначення на базі ДПФ спектра потужності (СП) цифрових еквівалентів ФД: 

     ,)(
21

0






N

n

nk
NWnxS(k)       (1) 

де N  - число дискретних значень сигналу; 

    )2( Nj
N eW   - повертальні множники ДПФ; 

    x(n)  - вибірка сигналу у часовій області. 

У роботі пропонується метод спектрального аналізу компонентів ФД, який базується на заповненні 
пропущених значень послідовності шляхом заміни їх на значення, які характеризують періодичну складову 
ФД, що дозволяє розділити періодичні та випадкові компоненти ФД. 

Цей метод можна реалізувати шляхом виконання таких етапів: 
- невідомі значення в послідовності ПЧІ заміняються періодичною послідовністю нулів та одиниць та 

за допомогою ШПФ з віконним зваженням виконується перехід з часової у частотну область; 
- визначення пікових складових спектра послідовності ПЧІ, які відповідають значенням періодичного 

ФД з відкиданням складових спектра, які не відповідають піковим значенням періодичного ФД; 
- виконання процедури зворотного ШПФ, в результаті чого отримуємо послідовність періодичних 

складових ФД у часовій області; 
- виконання процедури коригування послідовності складових періодичного ФД та заміни невідомих 

значень досліджуваної послідовності на відповідні значення отриманої послідовності складових 
періодичного ФД; 

- за допомогою фільтрації у частотній області виконується процедура виділення з досліджуваної 
послідовності періодичної складової ФД; 
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- значення послідовності, що характеризують періодичне ФД заміняють на невідомі значення і в 
подальшому аналізі під час розділення й оцінювання параметрів випадкової та періодичної складових ФД не 
враховуються. 

Використання перекривних ШПФ з оптимальним віконним зваженням забезпечує підвищення точності 
запропонованого методу спектрального оцінювання параметрів ФД. 

Спектр потужності окремого зваженого сегмента даних в результаті спектрального оцінювання 
параметрів ФД можна знайти за формулою 
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2

kX(k)S PWP        (2) 

Для отримання статистично стійких оцінок СП пропонується процедура спектрального усереднення 
зважених перекривних сегментів даних. Оцінка СП досліджуваного сигналу ФД з урахуванням усереднення 
спектральних складових буде мати вигляд: 
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Завдяки перекриванню сегментів даних вдається збільшити число аналізованих підпослідовностей для 
заданого обсягу вхідної реалізації у порівнянні з іншими способами згладжування. А це приводить до 
зменшення дисперсії підсумкового СП. 

Процедура синтезу оптимального «вікна» полягає у розв’язанні задачі пошуку обмеженої в часі 
функції, ДПФ якої найкращим способом апроксимує обмежений по частоті СП сигналу, тобто має 
мінімальну енергію за межами заданого масиву даних.  

У техніці спектрального аналізу часто використовується неперервні косинусні вагові функції, які 
описуються кінцевим тригонометричним рядом і мають вигляд [4]: 
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Після перетворення Фур’є рівняння (4) набуде вигляду 
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Аналіз виразу (5) показує, що чим більше членів ряду (другої суми у виразі) на межі вікна будуть 
дорівнювати 0, тим вища швидкість спадання бічних пелюсток. Це є визначальним критерієм під час 
синтезу вагової функції. 

Дискретна косинусна функція у загальній формі буде мати вигляд 
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де r  - номер члена тригонометричного ряду. 

Задача синтезу цієї вагової функції полягає в обчисленні коефіцієнтів ra , які забезпечують 

максимальну асимптотичну швидкість спадання бічних пелюсток. Крім того, враховуючи подальше 
оброблення СП з метою знаходження конкретних параметрів ФД, необхідно виконувати нормування 
коефіцієнтів так, щоб їх сума дорівнювала одиниці. 

Даний метод характеризується високою точністю за рахунок зниження дисперсії оцінювання СП ФД та 
ефективного подавления бічних паразитних пелюсток спектра сигналу ФД. 
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ВИМІРЮВАННЯ АМПЛІТУДИ МЕТОДОМ ПОСЛІДОВНОГО НАБЛИЖЕННЯ 

 
В роботі було досліджено вимірювання амплітуди періодичних сигналів методом послідовного 

наближення. Розроблено математичну модель, алгоритм, структурну схему, та функціональну модель, 
перетворювача амплітуди в цифровий код. На рисунку представлена сама функціональну модель 
перетворення, нижче короткий опис роботи 

 
Рис. 1 Функціональна схема перетворювача амплітуди періодичного сигналу методом послідовного наближення 

 
Принцип роботи схеми полягає в наступному. Компаратор DA2 формує з вхідного періодичного 

сигналу послідовність прямокутних імпульсів, які є одночасно імпульсами синхронізації для регістра 
послідовного наближення DD4 , лічильними імпульсами для DD2 та сигналом скидання для тригера DD1 . 
Двійковий код з виходу лічильника надходить до входу DATA регістра і вказує на номер періоду процесу 
вимірювання. У випадку, коли рівень вхідного періодичного сигналу, що подається на додатній вхід 
компаратора DA1 перевищує значення постійної напруги, яка подається на від’ємний його вхід, на виході 
компаратора сформується прямокутний імпульс. Передній фронт прямокутного імпульсу вказує на 
початковий момент для формування фазового інтервалу. Кінцевий момент фазового інтервалу задається 
переднім фронтом сигналу скидання. Таким чином, DD1 формує фазовий інтервал, наявність якого 
протягом одного періоду сигналу синхронізації задає додатній такт регістру послідовного наближення. 
Відповідно відсутність фазового інтервалу вказує на від’ємний такт DD4. Двійковий код, сформований 
регістром, встановлює значення постійної напруги на виході цифро-аналогового перетворювача DD3 . По 
закінченні процесу ітерацій регістром послідовного наближення DD4 значення порівняльної постійної 
напруги відповідатиме значенню амплітуди вхідного періодичного сигналу та процес вимірювання 
закінчиться.  

 
Рис. 2 Осцилограми сигналів, що пояснюють принцип роботи функціональної схеми  
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УЗГОДЖЕННЯ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ВАКУУМНИХ ВІКОН 
 

Досліджуємо питання про широкополосне узгодження діелектричного вікна з хвилеводним трактом 

індуктивною діафрагмою або ступінькою. Експеримент знайшов позаштатні слабкі відбиття хвиль у смузі 

узгодження. Уточнення теормоделі виявило фізичні фактори, відповідальні за це.  

 We investigate the question on a broadband matching of a dielectric window with a wave-guide duct with 

the help of an inductive diaphragm or step. In experiment we have detected non-nominal weak wave reflections in a 

band of a matching. The improved theoretical model has revealed physical factors, accountable for this 

phenomenon.   

 

Вступ. У техніці НВЧ існує необхідність подавлення відбиття хвиль від діелектричних перешкод 

для усунення небажаних резонансів у пристроях НВЧ (у вузлах виводу енергії з вакуумних генераторах або 

в арматурі вимірювальних систем). Оскільки діелектрична плівка, розміщена упоперек хвилеводу (рис. 1) є 

ємнісне навантаження, то її реактивність компенсуємо, розміщуючи біля неї індуктивні елементи. Для 

широкополосності узгодження (у цікавлячих нас застосуваннях) це повинні бути елементи зосередженого 

типу: тонкі діафрагми або ступіньки. Ширина стрічок діафрагм або торця ступіньок відіграють роль 

коригувального параметра. Суть проблеми у тому, що широкополосність і глибина узгодження залежать не 

тільки від товщини діелектрика, а й від інших конструктивних факторів. Серед них -існування фланцевих 

виступів з хвилеводу, призначених для кріплення вакуумоізолюючої плівки діелектрика. Ми проводимо 

дослідженню цього питання.  

 
1. Постановка задачі. Нехай відрізок плоского хвилеводу довжини r і ширини a з діелектричним 

заповненням  відділений на кінцях z=0 та z= r двома неоднорідностями типів рис. 1а-б від двох 

напівнескінчених хвилеводів ширини . Поля дифракції при синфазному або протифазному () збудженні 

хвилею ТЕp,0 зі сторін z<0 та z>r шукаємо як розкладання по ТЕn,0 хвилях. Їх зшивання при z=0 та 

врахування перехресної по x,z. симетрії v=1 приводить до суматорних функціональних рівнянь розрахунку 

амплітуд ,k
nc  хвиль в областях z>0 та 0>z>r. У випадку стрічкових структур (рис. 1,а) маємо  
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За допомогою методу задачі сполучення [1] замінимо їх швидкозбіжною системою рівнянь (СЛАР)  
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my  –легко обчислювані величини [1] (що залежать тільки від ), )exp( 2
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222,1 )),1/((),1( ann   ,  –хвильове число. Для структури “б” регуляризація через процедуру 

суперпозиції парціальних розв’язків. приводить до СЛАР типу  

 

  

kn

kn
jm

p
n

kk
n

k
n

j
mmj yicce

,

,
,1

,,2 )()1(  ; 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012 59
 

2211 )1(/)1(; nnnnnn ieanein   ,           (3) 

де ip
jmy ,

,  (нормовані значення ),(, ipc j
m
 з (3) при =0) –статичні реактивності ступіньки z=0 

(рис. 1,б), . Вони ефективно обчислювані [2], бо ми їх знаходимо із цілком регулярної СЛАР.  

       
Рис. 1. Узгоджувачі шару діелектрика. Залежність від  квадрата коефіцієнта відбиття хвилі ТЕ1,0 , що набігає з боку z<0, при 

значеннях параметра структури “а”, що забезпечують різні режими компенсації реактивності шару слюди (   =7): 1) немає 

компенсації (=0); 2) недостатня компенсація; 3) оптимум при 1;  4) оптимум при 1<<3  

 

Ми побудували ефективні алгоритми розрахунку шуканих амплітуд у залежності від  , товщини 

діелектрика r , проникності  та параметрів корекції. Перейшовши до суперпозиції розв'язків типу  з 

різною симетрією по z, знайдемо цікавлячий нас коефіцієнт відбиття ТЕ1,0 хвилі 2/)( ,1,1   nn cc  при її падінні 

з боку z<0. Врахувавши k
n  лише для n=1, одержимо простий явний розв'язок. Оскільки для слюди 7 , і 

r«1, то треба врахувати більшу кількість убуваючих по n величин k
n   

 

2. Результати дослідження. Від вибору параметру корекції   залежить якість узгодження входу і 

виходу хвилеведучого тракту. При >0 зростання індуктивності коректора приводить до різних режимів 

узгодження. При недостатньому для узгодження значенні  маємо (навіть при r«1) резонансні викиди  , що 

додатково погіршують ситуацію (на кривих 2 рис. 1,а при >2,6). Ці викиди породжені інтерференцією 

найнижчої з незатухаючих при 7  вищих хвиль ТЕn,0 області 0<z<r. При оптимальному   досягаємо не 

тільки потрібну глибину узгодження, але й зрушуємо за =2 чи 3 (за межі довгохвильового діапазону) 

резонансні викиди  . Якщо ж довжина r  заповненого слюдою хвилеводу не мала (r>0.05), то резонанси 

 , зрушуючи до менших , дезорганізують широкополосність узгодження. Для ступінчатого коректора дані 

для <2 представлені на рис. 2,а. Розглянуто й випадок, коли середній хвилевод розширено у H-площині 

виступами на B слюди між фланцями хвилеводів (де при r«1 Е-поле мале).  

В умовах проведеного експерименту середній хвилевід мав також розширення у Е-площині. 

Обмірені залежності (рис. 2,б) більш порізані, ніж теоретичні. Тобто “дно” кривих відбиття хвиль стає в 

експерименті негладким, і існує межа опускання відсічок “F” на рис. 2. Все ж при r  0,01 обмірене відбиття 

ТЕ1,0 хвилі було не гірше –30 дб. у діапазоні 3137,5 Ггц при 18 дб. у неузгодженому режимі.   

Обстежена теормодель рис. 3, де при відсутності індуктивного коректора маємо фланцеві виступи 

діелектрика у Е-площині. Розрахунки (рис. 3,б) показали, що інтерференція щілинної хвилі у цих виступах 

приводить до осциляцій сигналу, що нагадують ті, що спостерігаємо в експерименті.  
 

Висновки. Коректори діафрагмного та ступінчатого типу допускають широкодіапазонне (для 

одномодового хвилеводу і краще) зниження відбиття хвиль від діелектричних плівок. Проте наявність 

ємнісних фланцевих зазорів для кріплення діелектрика породжує малі осциляції відбиття хвиль і звідси 

обмеження глибини узгодження. Одна з протидій цьому –використання як коректорів діафрагм віконного 

типу скінченої товщини, що виключають ємнісні фланцеві зазори для їх кріплення. 
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Рис. 2. Дані узгодження для структури рис. 1,б. та нештатні відбиття, що спостерігались у експерименті  
 

      
 

Рис. 3. Квадрант |y+π, z+πr| > 0 хвилеводного хреста з шаром діелектрика. Енергетичні коефіцієнти відбиття R  та передачі T у 

канал z > -2r. хвилі A при r = 0,05, ≤ 3 и поглинанні 1-V ≥ 0,01 на кінцях фланцевих щілин 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМІРЮВАЧА ФАЗ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ КОЕНЦИДЕНЦІЇ 

 
Усі відомі методи та засоби вимірювання фазових зсувів сигналів не можуть у повній мірі 

задовольнити сучасний рівень вимог, що висуваються перед спеціалізованими вимірювачами фазових зсувів 
сигналів, у першу чергу[2]. 

 Основними вимогами до таких вимірювачів є: 
- мала похибка вимірювання (на рівні 1% та менше); 
- висока швидкодія одиничного вимірювання (на рівні одного або декількох періодів коливання); 
- широкий динамічний діапазон вимірювальної величини; 
- простота апаратурної реалізації; 
- підвищена завадостійкість; 
- можливість досягнення високого ступеню інтеграції складових вимірювача. 
Тому з'явилася необхідність розробки нових високоточних і високошвидкісних методів для 

вимірювання фазових зсувів сигналів.  
У данній роботі за основу взята модель вимірювання фазових зсувів на основі принципу 

коенциденції, яка запропонована П.П. Орнатським у підручнику [1]. Вона була запропонована теоретично, 
але не перевірена на практиці. При використанні даної моделі похибка вимірювання фазових зсувів сигналів 
визначається лише тривалістю імпульсів.  

Для реалізації даного методу нами була складена принципова схема моделювання даного методу у 
середовищі MaX+plusII виробництва компанії Altera,  представлена на рисунку.1 
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Рис.1 – Принципова схема моделі вимірювання фазових зсувів на основі принципу коенциденції 

 
Діаграми роботи вимірювача фазових зсувів представленні на рисунку.2. 

 
Рис.2 – Діаграми роботи вимірювача фазових зсувів на основі принципу коенциденції 

 

Моделювання проводилось на частоті 1МГц, похибка вимірювання склала 0.05  .  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕРМОУДАРІВ  
НА НАПРУЖЕНИЙ СТАН КОРПУСІВ МІКРОСХЕМ 

 
В процесі експлуатації виробів радіоелектронної апаратури на рухомих об’єктах (автомобіля, поїздах, 

літаках, суднах) у результаті зміни  температури, вологості й інших параметрів зовнішнього середовища 
корпуси конструкцій деформуються і ці деформації  передаються  встановленим на них елементам. 
Деформації і напруження різних елементів виробу, досягши деякої межі, можуть порушити його нормальну 
роботу [1]. 

З метою підвищення надійності роботи конструкцій у різних умовах, необхідно вивчити валив 
термоударів на напружений стан корпусу мікросхем з платою (підкладкою). Оскільки, мікросхема є складна 
конструкція, де більшість елементів не можуть безперешкодно змінювати свої розміри при зміні 
температури, а її елементи мають різні коефіцієнти лінійного розширення, тому температурні напруження, 
що виникають в корпусі мікросхемі внаслідок термоудару (різкого перепаду температур) можуть порушити 
нормальну її роботу.  

До полікорової підкладки приклеювали кристали інтегральних мікросхем з гнучкими провідниками. 
Підкладку з встановленими кристалами  припаюють до корпуса мікросхеми, а гнучкі металеві провідники 
діаметром 0,3 мм  – до контактних вузлів, котрі являють собою бусинкові склоспаї (діаметр металевого 
виводу – 1мм, діаметр отвору в металевому корпусі мікросхеми – 2,5 мм, скло марки – С52).    

Для виміру напружень у дні корпуса мікросхеми, як чутливий елемент використовувалися тензометри 
опору з базою 5 мм, якими були препаровані випробовувані вироби.  

Корпуса мікросхем, препаровані тензодатчиками, котрі встановлювали в донній частині корпусу,  
приведеним на рис.1 (видно лише їх подовжувальні виводи, які виходять з корпусу). Потім вони були 
встановлені на об'єднавчі плати (рис.1). 

Були виміряні деформації і напруження, котрі 
виникають у корпусах мікросхем 157-29, встановлених 
на об'єднавчі плати (рис.1.), при  термоударах  з  
коливанням температури від +60C  до -60C. 

Виміривши показання всіх тензодатчиків при 
температурі навколишнього середовища +20C, 
препаровані вироби поміщали  в камеру холоду з 
температурою  -60C, витримували при цій 
температурі одну годину, записували показання 
тензодатчиків, після чого переносили в термостат, 
нагрітий до +60C, витримували в ньому  одну годину, 
вимірювали показання датчиків, потім знову 
переносили в камеру холоду для повторення 
термоудару. 

 
Таблиця 1.  

Середні температурні напруження в дні корпусу виробу 157-29 
, МПа № п/п 
t = + 60C t = - 60C 

1 100,0 -256,0 
2 90,0 -222,0 
3 115,0 -214,0 
4 87,0 -237,0 
5 96,0 -209,0 

 
При вимірі  використовували мостову схему з компенсаційним датчиком, наклеєним на плитку, 

вирізану з дна мікросхеми. Результати експерименту для мікросхем представлені в таблиці 1. 
Отримані дані свідчать про те, що в дні корпуса мікросхеми встановленій на об’єднавчій платі 

виникають досить високі температурні напруження при коливанні температури від  - 75C до + 75C. 
В процесі досліджень спостерігалось руйнування полікорових прокладок у вигляді відокремлення 

кутів, що свідчить про дефекти пайки підкладок до корпуса. Крім того, неозброєним оком було видно 
тріщини в підкладках, що свідчить про дефекти при їх виготовленні.  
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Рис. 1.  Об’єднавча плата з встановленими мікросхемами 

157-29:  1 – мікросхема  157-29  без підкладки;  2 – 
мікросхема  157-29  з підкладкою; 

3 – тензодатчик; 4 – об’єднавча плата 
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ П’ЄЗОРЕЗОНАНСНИХ 

БАГАТОЧАСТОТНИХ КОЛИВАЛЬНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ MATLAB 
 
П’єзорезонансні пристрої давно зайняли домінуюче положення в системах стабілізації частоти від 

звукового до гігарцевого діапазону (опорні і керовані генератори) і перетворення високочастотних сигналів 
(амплітудні, частотні і фазові перетворювачі – фільтри і детектори), і області їх застосування все більше 
розширюються (тактові генератори комп’ютерних систем, електронні прилади часу, формувачі часових 
шкал з фіксованим початком відліку, частотні  аналого-цифрового перетворювача, високостабільні джерела 
напруги, змішувачі тощо). Широкі перспективи відкриваються при застосуванні п’єзорезонаторів в 
прецизійних вимірювальних системах, де використання їх в якості чутливих елементів з частотним виходом, 
які поєднують високу точність з універсальністю, здатне забезпечити стрибок розвитку в даній області. 

У роботі розглянуто особливості моделювання багаточастотних п’єзорезонансних коливальних 
систем в середовищі MATLAB. Приведено результати моделювання для випадку тричастотного режиму 
коливань. 

Для дослідження БПКС у системі MATLAB був розроблений пакет m-файлів MultiGeneration, який 
дозволяє проводити чисельне інтегрування рівнянь руху. В пакеті створений зручний графічний інтерфейс , 
який дозволяє за допомогою обмеженого числа керуючих елементів повністю контролювати процес 
отримання розв’язку системи рівнянь.      

Показано, що ефективне інтегрування рівнянь руху БПКС, як жорстокої системи диференційних 
рівнянь першого порядку ефективне, за умов використання А-стійких методів, на основі неявних методів 
Ейлера-Коши або неявних методів Розенброка. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНОЇ ТА ПЕРЕХІДНОЇ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО КОНДЕНСАТОРА 

 
Виконано аналіз імпульсної та перехідної характеристики конденсатора із використанням 

математичного апарату дробового числення. Створено математичну модель імпульсної та перехідної 
характеристики суперконденсатора. Проведено експериментальні дослідження імпульсної та перехідної 
характеристики суперконденсатора. 

Ключові слова: суперконденсатор, імпульсна характеристика, перехідна характеристика 
The analysis of the supercapacitor impulse and unit-step responses was performed with using of the 

mathematical apparatus of the fractional calculus. The mathematical models of the supercapacitor impulse and 
unit-step responses were created. The experimental researches of the supercapacitor impulse and unit-step 
responses were conducted 

Key words: supercapacitor, the  supercapacitor impulse response, the  supercapacitor unit-step responses 
 
Сучасні пристрої, наприклад, мобільні телефони, системи керування електродвигунами, пускові 

пристрої та блоки безперебійного живлення, електромобілі та гібридні автомобілі характеризуються 
значними піковими струмами, які створюють важкий режим роботи кіл живлення та акумуляторних 
батарей. Це призводить до значного скорочення строку експлуатації акумуляторних батарей. 

До теперішнього часу для вирішення цієї проблеми широко використовувались електролітичні 
конденсатори, які здатні віддавати у навантаження великі струми. Недоліком електролітичних 
конденсаторів є їх невелика ємність, що обмежує тривалість імпульсів струму, які вони здатні віддавати у 
навантаження. 

Вирішення цієї проблеми можливе за допомогою використання нового класу приладів - 
електрохімічних конденсаторів. Існують також інші назви таких приладів, а саме електрохімічні 
конденсатори (ЕСК), ультраконденсатори (УК), іоністори та конденсатори із подвійним електричним шаром 
(КПЕШ). Деякі закордонні фірми використовують свої назви - UltraCaps (фірма EPCOS), Bostcap (фірма 
MAXWELL), Goldcapacitors (фірма PANASONIC), Dinacap (фірма ELNA) та інші. 

Електрохімічні конденсатори (ЕК) - це полярні електрохімічні прилади, які здатні запасати та 
вивільняти електричну енергію шляхом внутрішнього перерозподілу іонів електроліту. За своїми 
електричними параметрами ЕК займають проміжне місце між електролітичними конденсаторами великої 
ємності та акумуляторами, але за принципом дії відрізняються від тих та інших. 

За своїми характеристиками ЕК умовно можна розділити на великої енергії (ЕКВЕ) 
(характеризуються невеликими струмами) та великої потужності (ЕКВП) (зарядні та розрядні струми мають 
дуже великі значення). До основних параметрів ЕК відносяться: густина потужності (Вт/кг), густина енергії 
(Вт годин/кг) та швидкість доступу до енергії, яка накопичується в ЕК. 

Густина потужності накопичуваної енергії ЕК приблизно в 10 разів більша ніж у АБ, але вони дещо 
поступаються їм в густині енергії, яка зберігається в ЕК. За швидкістю доступу до накопичуваної енергії та 
кількості циклів заряду-розряду ЕК переважають всі види вторинних джерел електроживлення. Типова 
кількість циклів заряду - розряду ЕК складає 500 000 та більше циклів. 

Тому актуальною є задача моделювання імпульсної та перехідної характеристик 
суперконденсатора, вирішення якої дозволить здійснювати дослідження параметрів суперконденсаторів в 
динамічних режимах. 

Метою роботи є дослідження та моделювання імпульсної та перехідної характеристик 
суперконденсаторів. 

Дослідження комплексного опору суперконденсатора в широкому діапазоні вимірювальних частот 
від 1 мГц до й кГц показує, що наявність внутрішніх фізико-хімічних процесів накопичення, вивільнення та 
абсорбції електричного заряду ЕК, викликає частотну дисперсію електричних параметрів ЕК, до яких 
відносяться еквівалентна ємність та еквівалентний активний опір. 

В загальному вигляді комплексний опір ЕК в операторному вигляді описується виразом (1): 
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Імпульсна характеристика ЕК описується виразом (2): 
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де )t(  – дельта функція Дірака; 

 tH  – одинична функція Хевісайда. 

Перехідну характеристику ЕК знайдемо проінтегрувавши імпульсну характеристику ЕК (1). 
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Знаючи перехідну характеристику ЕК можна знайти напругу на ЕК в процесі його заряду від 
джерела стабільного струму constJ  . Напруга на ЕК в процесі його заряду від джерела стабільного струму 

constJ   визначається виразом (4): 
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де )t(u0  – початкова напруга на ЕК в момент заряду його від джерела стабільного струму 

constJ  . 
Графіки експериментальної та теоретичної \напруги ЕК при заряді його від джерела стабільного 

струму constJ   зображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Графіки експериментальної та теоретичної \напруги ЕК при заряді його від джерела стабільного струму constJ   
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ВИКОРИСТАННЯ ТОЧОК ГЛОБАЛЬНИХ ЕКСТРЕМУМІВ ДИНАМІЧНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ 

 
Визначення передаточної функції об’єкта керування (ОК) та оптимальних настроювань регулятора 

(ОНР) залишається однією з основних проблем при параметричному синтезі автоматичних систем 
регулювання (АСР). Розробка ММ потребує дуже багато часу та є кропіткою роботою, в результаті якої 
отримуємо диференційне рівняння великого порядку, яке надалі використовується для розрахунку АСР. 
Безумовно моделі високих порядків більш точно описують динаміку об’єкта, але їх застосування 
обмежується тим, що: по-перше, їх використання в алгоритмах пошуку ОНР ПІД – регулятора та їх 
оптимізація потребує дуже багато комп’ютерного ресурсу та часу на розрахунок ОНР; по друге при великій 
кількості параметрів і високому рівні шуму вимірювань кількість інформації, що отримано в експерименті, 
виявляється недостатньою для ідентифікації тонких особливостей поведінки об'єкта. В роботах [1-4] 
показано, що розробка ММ значно спрощується, якщо за кривою розгону (КР) провести апроксимацію 
еквівалентного ОК (ЕОК) моделлю другого порядку з запізненням. Параметри моделі другого порядку 
знаходять використовуючи метод найменших квадратів (МНК) [3-5]. 

В роботі [4] запропоновано спосіб апроксимації перехідної характеристики ланкою другого порядку 
та досліджено залежність точності апроксимації від кількості точок на кривій перехідного процесу (ПП), що 
обираються шляхом рівномірного розподілу останньої. Такий підхід не враховує усіх особливостей ОК, а 
відповідно, не в змозі забезпечити максимальної точності апроксимації. Відомо, що перехідна функція є 
неперервною та диференційованою. Зміна похідних у часі є додатковою інформацією про динаміку ОК, що 
дозволяє як най мого точніше ідентифікувати ОК. Ці характеристики мають глобальні екстремуми, що 
можуть біти однозначно визначені (характерні точки). 

Мета роботи – розробка алгоритму ідентифікації ОК з використанням характерних точок (ХТ), 
ланкою другого порядку з часом запізнення та визначення залежності похибки ідентифікації від кількості 
ХТ. 

Предметом дослідження даної роботи є одноконтурні АСР. 
Об'єктом дослідження – перехідні процеси. 
Алгоритм розрахунку був реалізований за допомогою програмного пакету «Mathcad». 
Динаміка перехідних процесів описується такими параметрами як швидкістьv , прискорення a , 

швидкість прискорення va  і т.д. (рис.1, 2), які є похідними від вихідного сигналу y за часом t . Як видно з 

рисунків 1 і 2 при ПП має місце дуже характерні сплески значення швидкості v , прискорення a  та 
швидкість прискорення va , тобто вони мають ХТ – точки глобальних екстремумів, які визначаються 
однозначно. А так як ці точки визначаються однозначно, вони максимально характеризують ПП. Отже їх 
можна використати для ідентифікації ОК. 

 

  
Рис. 1. Крива розгону ЕОК та її графіки похідних: 

v - швидкість ПП; a - прискорення ПП; va - швидкість 

прискорення ПП; av - пискорення прискорення ПП. 

Рис. 2. Крива розгону ЕОК та її графіки похідних: 
v - швидкість ПП; a - прискорення ПП; va - швидкість 

прискорення ПП; av  - прискорення прискорення ПП. 
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В рівняннях ПП ланки другого порядку є чотири невідомих параметра [3,4]. Коефіцієнт PK  

знаходиться за кривою розгону. Для ПП, що наведені на рисунках 1 та 2, 1PK . Для того щоб знайти 

останні три параметри (для аперіодичного це 1T , 2T  і  , а для коливального це 0 , 0  і  ), слід будувати 

графіки похідних ПП ЕОК (рис. 1, 2), на яких беремо ХТ. Визначити невідомі коефіцієнти рівняння ПП, 
використовуючи, наприклад, МНК. Підставити знайдені значення невідомих параметрів в відповідне 
рівняння ПП ланки другого порядку, для отримання рівняння перехідної функції. Потім знайти передаточну 
функцію, використовуючи пряме перетворення за Лапласом отриманого рівняння. Отримане рівняння 
можна надалі використовувати для пошуку ОНР [2-4,6,8]. 

Висновок. В роботі було досліджено цілий ряд ОК з різним ступенем коливальності та інерційності 
[9,10]. Аналіз результатів досліджень показує, що при взяті ХТ на графіках перших двох похідних похибка 
апроксимації не перевищує 3% і подальше збільшення ХТ взятих ще додатково на графіках третьої та 
четвертої похідних на похибку апроксимації практично не впливають. Тому при ідентифікації параметрів 
моделей ланками другого порядку досить взяти ХТ тільки на графіках перших двох похідних (швидкість v  
та прискорення a ). 

Перевагою запропонованого алгоритму є те, що по-перше координати характерних точок 
визначаються однозначно; по-друге, вони можуть бути визначені як в процесі зняття характеристики так і 
після цього; по-третє, кількість точок, що використовуються, зменшилася в півтора рази в порівнянні з 
алгоритмом РРТ [4]. 

Таким чином, в роботі розв’язано задачу зменшення ступеню диференційного рівняння перехідного 
процесу ЕОК до другого та проаналізовано залежність похибки апроксимації від кількості точок на КР. 
Показано, що для апроксимації кривої ПП доцільно брати характерні точки, які є координатами глобальних 
екстремумів похідних від функції перехідного процесу, та визначаються графічно. Це дозволить суттєво 
полегшити процес аналізу і оптимізації динамічних характеристик АСР та суттєво спростити пошук ОНР за 
квадратичною оптимізаційною функцією [2].  
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РЕАЛІЗАЦІЯ В ПЛІС ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ З ВПОРЯДКОВАНИМ 

ДОСТУПОМ З ПОПЕРЕДНІМ НАЛАШТУВАННЯМ 
 
В роботах [1-4] запропоновано методи побудови та структурну організацію пам'яті з впорядкованим 

доступом (ПВД). Пам'ять з впорядкованим доступом орієнтована на роботу з масивами даних. В цій пам'яті 
забезпечується доступ до даних у наперед встановленому порядку, що вказує місце даного у вихідному 
масиві. 

Пам'ять з впорядкованим доступом є багатопортовою. Вона забезпечує: запис даних з портів, 
зберігання записаних даних, впорядкування записаних даних відповідно до числових значень індексів, які 
поступають з даними та визначають їх місце в масиві вихідних даних, або відповідно до числового значення 
коду впорядкування, зчитування впорядкованих даних на порти. ПВД може використовуватися як буферна 
багатопортова пам'ять, багатопортова пам'ять процесора, багатопортова пам'ять багатопроцесорної системи 
тощо. При цьому місце застосування ПВД визначається її класифікаційними ознаками, зокрема, 
наступними: 
 розділені чи об’єднані входи і виходи даних; 
 паралельне чи послідовне надходження даних та індексів або коду впорядкування, що передбачає 

налаштування ПВД перед виконанням впорядкування даних; 
 впорядкування даних здійснюється за значенням їх індексів чи за кодом впорядкування. 

Відповідно до цих ознак можна запропонувати ряд типів пам’яті з впорядкованим доступом, серед 
яких – ПВД з попереднім налаштуванням. 

В даній доповіді пропонується реалізація в програмовних логічних інтегральних схемах (ПЛІС) 
паралельної ПВД з попереднім налаштуванням, наводиться її структура, виконується її моделювання та 
робиться оцінка результатів її синтезу. 

ПВД цього типу використовується для впорядкування даних в блоках одного розміру, рівного її 
ємності. Даний тип пам’яті названо пам’яттю з попереднім налаштуванням. Це означає, що перед подачею 
матриці вхідних даних до пам’яті подають матрицю їх індексів, яка налаштовує внутрішню структуру 
пам’яті таким чином, щоб забезпечити потрібний порядок розміщення даних у матриці вихідних даних. 
Пам’ять є паралельною, оскільки в режимі запису дозволяє одночасно записувати l  даних, що складають 
рядок матриці вхідних даних, а також в режимі зчитування одночасно зчитувати n  даних, що складають 
рядок матриці вихідних даних. 

При розробленні ПВД постає завдання вибору її характеристик, а саме: 
 кількості входів даних, що дорівнює кількості стовбців l  в матриці вхідних даних; 
 часу введення даних inT , який можна визначити як clkin tkT  , де k  – кількість рядків в матриці 

вхідних даних, яка відповідає кількості тактів запису даних до ПВД, clkt  – тривалість такту 

читання/запису даних в ПВД; 
 кількості виходів даних, що дорівнює кількості стовбців n  в матриці вихідних даних; 
 часу виведення даних outT , який можна визначити як clkout tmT  , де m  – кількість рядків в матриці 

вихідних даних, яка відповідає кількості тактів читання даних з ПВД, clkt  – тривалість такту 

читання/запису даних в ПВД; 
 розрядності даних N ; 
 ємності, яка рівна NnmlkQ  )( . 

З метою перевірки роботоздатності при забезпеченні простоти виконання моделювання та синтезу 
паралельної ПВД з попереднім налаштуванням було вибрано наступні її характеристики: 4l , 4m , 

2k , 2n , розрядність даних 8N  бітів, ємність 64Q  біти. Розрядність індексів S  визначено з 

виразу     3loglog 22  lknmS . 

На рис.1 наведено схему паралельної ПВД з попереднім налаштуванням, синтезовану з 
архітектурного опису мовою VHDL в програмному середовищі Xilinx ISE 13.2. Відповідно до 
схемотехнічних рішень, запропонованих в роботі [1], головними складовими блоками синтезованої ПВД, 
наведеної на рис.1, є: запам’ятовуюче середовище даних, побудоване на основі регістрів, налаштовувана 
сортувальна мережа, лічильник запису, лічильник читання та модуль видачі результатів. 
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Рис.1. Структура паралельної ПВД з попереднім налаштуванням, отримана в результаті синтезу засобами 

Xilinx ISE 13.2. 
 

Часова діаграма роботи паралельної ПВД з попереднім налаштуванням наведена на рис.2. З часової 
діаграми видно відповідність роботи даної ПВД запропонованим в роботах [1-4] принципам. 

 

 
Рис.2. Часова діаграма роботи паралельної ПВД з попереднім налаштуванням. 

 
В результаті синтезу в ПЛІС 6vcx75tff484-2 фірми Xilinx при використанні засобів Xilinx ISE 13.2 

розроблена вище паралельна ПВД з попереднім налаштуванням має тактову частоту роботи 802.137 МГц та 
займає 579 логічних комірок ( %12,1 ), що означає, що в цьому кристалі можна розмістити таку пам’ять 
великої ємності, причому, виходячи з структурної організації ПВД [1], ємність не матиме впливу на її 
частоту. Частота роботи ПВД 802.137 MГц є теоретичною, тобто дана пам’ять може працювати на 
максимальній частоті ПЛІС, яка приблизно становить 250-300 МГц, а такий показник при великих 
значеннях l  і n  забезпечить недосяжну для інших типів пам’яті продуктивність. 
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ДОСТУПНЫЕ СИСТЕМЫ МОРСКОЙ МОБИЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

 Основное достоинство спутниковой связи - возможность вести телефонные переговоры в любой 

точке мира, тогда как владельцы сотовых телефонов могут разговаривать только на территории покрытия 

станциями сотовой сети. Все сети спутниковой связи предоставляют возможность надежной качественной 

телефонии. Различия между ними состоят в: 

 наборе дополнительных услуг, предлагаемых абоненту; 

 области покрытия; 

 в стоимости телефонных аппаратов и услуг связи. 

Сегодня в мире существует множество различных систем спутниковой связи. У каждой из них есть 

свои достоинства и недостатки. 

Инмарсат (Inmarsat) - первый оператор мобильной спутниковой связи в мире. Eдинственные, кто 

предлагает полный набор услуг современной спутниковой связи для морских, наземных и воздушных 

приложений. Для морского сегмента  используется специализированный Inmarsat fleet F77 

 Турайя (Thuraya) - действительно недорогая (исходящие от $0.25, входящие в спутниковом 

режиме - бесплатно) мобильная спутниковая связь на 1/3 земного шара. Совмещенный 

спутниковый+сотовый телефон с единым номером + GPS-приемник с точностью до 100 метров. Доступна 

на 35% территории Российской Федерации. 

Глобалстар (Globalstar) - провайдер мобильных услуг спутниковой связи нового поколения, 

предоставляющий телефонную связь в те районы, услуги связи в которых были ранее недоступны или 

ограничены. Глобалстар предоставляет доступ к передаче голоса и данных из практически любого 

населенного района мира. 

Шипсат (ShipSat) – система,  предназначена для установки на судах практически любого типа и 

открывает совершенно новые возможности судовой связи - эру безлимитного Интернета в море 

 Иридиум (Iridium) - беспроводная спутниковая сеть, созданная для обеспечения телефонной связи 

в любой точке планеты в любое время. Универсальный доступный сервис - новые возможности для бизнеса 

и жизни. Не имеет лицензии на предоставление услуг на территории Российской Федерации. доступна на 

всей территории России 

 

Достоинства системы Инмарсат fleet F77. 

Inmarsat Fleet F77 весьма выгоден частным лицам и организациям на различных рынках. Для операторской 

работы и судоходного менеджмента Inmarsat Fleet F77 обеспечивает более эффективные данные во всех 

сферах, начиная от технического управления и расписания работы экипажа и кончая доступом к Интранету 

головной компании и получением самых последних метеорологических данных. Для целей диагностики и 

телемедицины на борту судов также можно использовать это оборудование в режиме видео "хранение-

отправка". 

     Энергетические компании могут передавать данные на высоких скоростях, ускоряя таким образом 

процесс аналитической обработки. Видеоконференции обеспечивают организацию виртуальных совещаний 

для обсуждения вопросов и решения проблем на месте. 

      Пассажиры и экипажи на круизном рынке выиграют от применения этой системы в случае скоростной 

отправки изображений при сохранении конфиденциальности, загрузки сложных данных из локальной сети 

LAN головного офиса, проведения закрытых видеоконференций через мобильную сеть ISDN либо 

использования режима пакетных данных для получения и отправки сообщений e-mail. 

 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012 71
 

Достоинства системы спутниковой связи Турайя ( Thuraya): 

 100% покрытие в 100 странах мира. 

 Совмещение трех технологий: Спутниковой, GSM и GPS в телефоне Thuraya предоставляет 

его пользователям возможность всегда быть на связи в тех районах, где нет других видов 

телекоммуникаций. 

 Бесплатные входящие звонки в спутниковом режиме. 

 Все входящие звонки в сотовом режиме по цене $0,25 за минуту без НДС. 

 Звонок другому абоненту системы "Турайя" стоит всего $0,50 за минуту без НДС. 

 Где бы Вы ни были - Вам дозваниваются по одному универсальному номеру. 

 Используя технологию GPS, которая поддерживается спутниковым терминалом Thuraya, 

вы можете определять своё местонахождение с точностью до 100 метров. 

 Гибкие тарифные планы, (предусматривающие возможность кредитной и авансовой форм 

оплаты) в том числе без абонентской платы. 

 Thuraya предлагает основные услуги, аналогичные услугам GSM сетей, включая передачу 

факсов, данных и SMS. 

 Бесплатная голосовая почта, бесплатный определитель номера. 

 Особенностью геостационарных спутников являются более низкие затраты в сочетании с 

более долгим жизненным циклом спутников (15 лет). Для пользователей это означает более 

низкие цены на услуги. 

 

Достоинства системы спутниковой связи Глобалстар ( Globalstar): 

 Работает на всей территории земного шара, кроме полярных областей 

 Очень портативные и легкие телефоны, размером и весом немного больше сотового 

телефона 

 Автоматическое переключение между спутниковой и сотовой связью 

 Простая в использовании, есть подробные инструкции на русском языке 

 Относительно невысокая стоимость телефонов (от $699) 

 Относительно небольшая стоимость звонков (от $1.39 при использовании спутникового 

канала, еще дешевле - при переключении на сотовый канал) 

 Большое количество дополнительных аксессуаров, включая автомобильные комплекты, 

факсы и другое 

 Задержки голоса и эхо практически незаметны по сравнению с системами, использующими 

среднеорбитальные и геостационарные спутники 

 

Достоинства системы спутниковой связи Иридиум ( Iridium ) 

 Работает практически на всей территории земного шара 

 Самые маленькие телефоны из всех спутниковых (размер чуть больше сотового) 

 Автоматическое переключение между спутниковой и сотовой связью 

 Относительно небольшая стоимость звонков (от $1.00 при использовании спутникового 

канала, еще дешевле - при переключении на сотовый канал) 

 Входящие звонки - бесплатно 

 Задержки голоса и эхо практически незаметны по сравнению с системами, использующими 

среднеорбитальные и геостационарные спутники 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ЧАСУ ПЕРЕМИКАННЯ КОМІРКИ ПАМ’ЯТІ НА БАЗІ 

ХСН ВІД ТОВЩИНИ ПЛІВКИ ТА ПЕРЕНАПРУЖЕННЯ У ЗРАЗКУ 
 

Вступ 
Дослідження параметрів та характеристик комірок  пам’яті (КП) є актуальною задачею тому, що це 

необхідно для вдалого проектування сучасних електронних пристроїв. Новий тип пам’яті базується на 
використанні матеріалу ХСН (халькогенідний склоподібний напівпровідник). Утворення пам’яті 
використовує принцип зміни фазового стану матеріалу, тобто перехід з аморфного (низька провідність) до 
кристалічного (висока провідність) стану під дією імпульсів струму. Необхідно зазначити, що до цих пір 
жодна із математичних моделей запропонована для ефекту перемикання КП із високоомного в низькоомний 
стан не знайшла широкого застосування, оскільки мають низьку точність, або протиріччя із практичними 
результатами. 

Постановка задачі досліджень 
Одним із основних параметрів запам’ятовуючих пристроїв (ЗП) на фазових переходах є напруга та 

час перемикання із аморфної до кристалічної фази. Тому задачею даної праці є дослідження залежності часу 
перемикання від прикладеної напруги та геометричних розмірів комірки пам’яті.  

 
Розв’язання задачі 

Для того, щоб КП ввімкнулася необхідно певний час прикладати напругу. Цей час необхідний для 
накопичення емісійного заряду і утворення концентрації вільних носіїв, щоб замкнути контакти пристрою. 

Як показано в роботі [1] через деякий час пt  відбувається різке падіння напруги і зростання струму на КП, 

тобто відбувається перехід зі високоомного стану в стан високої провідності, іншими словами перезапис 

логічного нуля в логічну одиницю. Для закріплення цього стану необхідно ще певний час кt , протягом 

якого спостерігається подальше збільшення провідності зразка Якщо до закінчення цього часу зняти 
напругу з КП, то відбудеться повернення її у високоомний стан логічного нуля. Час фіксації стану згідно 
теорії [2] пов’язують із утворенням ниток струму у зразку, що замикають контакти пристрою. Більш новіші 
дослідження довели хибність такого пояснення, тому існує нова теорія згідно якої механізм перемикання є 
не електронним, а обумовлений кристалізацією матеріалу під дією електричного поля [3].  

Згідно нової теорії ввімкнення КП відбувається в момент, коли емісійний заряд досягає певного 
значення, що залежить від товщини та складу плівки халькогенідного скла. Значення цього заряду можна 
записати так: 

)()( ENEpqк  ,      (1) 

де )(Ep  - ймовірність емісії, )(EN  - концентрація носіїв заряду. 

Вважаємо, що перемикання здійснюється в режимі генератора струму. Емісійний заряд 

накопичується за час пt   під дією прохідного струму пІ , тоді можна записати: 

кpкpп

к
п U

d
E

d
I

qt  
2

,     (2) 

де кк pENedSq  )( , кркп ЕpENeSІ  )( , S  - площа електроду, р  - 

рухливість дірок, кp  - ймовірність перемикання, d  - товщина зразка. 

Це просте рівняння дає правильний порядок для часу затримки 
На рисунку 1 показано графік залежності часу затримки від товщини зразка при різних значеннях 

рухливості дірок. Перемикання здійснюється при пороговій напруженості електричного поля у зразку – 

пЕE   та BU к 5,3 . Крива 1 - )(10 28 сВмр   , крива 2 - )(105 28 сВмр   , крива 3 - 

)(102 27 сВмр   . 

Якщо електричне поле E  у зразку більше за порогове пЕ , то час затримки перемикання )(Еtп  

буде меншим за пt . Тоді виходячи із експериментальних даних [4] залежність часу перемикання від 

перенапруження можна записати у вигляді формули (3). 
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Рис. 1. Залежність часу затримки перемикання від товщини плівки при пЕE   
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Провівши обрахунки за формулою (3) побудовано графік залежності часу затримки перемикання 

пп tEt )( від перенапруження у зразку 
пЕE  (відносні величини), що зображений на рисунку 2. Крива 1 – 

при Т=500 К, крива 2 – при Т=350 К, крива 3 – при Т=250 К. 
 

 
Рис. 2. Залежність відносного часу затримки перемикання від перенапруження на зразку 

 
Висновки 

На основі емісійної моделі зміни фаз плівки ХСН у КП розраховано та побудовано графік 
залежності часу перемикання від товщини зразка при різних значеннях рухливості дірок з якого випливає, 
що при збільшенні товщини плівки час перемикання нелінійно зростає і залежить від типу матеріалу – при 
незначному збільшенні рухливості дірок різко зменшується. Також продемонстровано різке зменшення часу 
перемикання при перевищенні порогової напруги, причому при зменшенні температури ця залежність 
зростає. Важливість отриманих результатів в тому, що вони збігаються з експериментальними. Це дає 
можливість покращити моделювання процесів у плівках ХСН, що використовуються у запам’ятовуючих 
пристроях. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СУПУТНИКОВОГО КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ 

ДАНИХ ЗАСОБАМИ ІМТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВННЯ  
 
В роботі проведено дослідження та імітаційна симуляція залежностей завадостійкості 

супутникового каналу зв’язку у випадку застосування процедур м’якого та жорсткого декодування по 
Вітербі. Визначено вплив процедур м’якого та жорсткого кодування по Вітербі на значення енергетичного 
виграшу кодування. Досліджено можливості реалізації супутникового каналу передачі даних засобами 
імітаційного моделювання Matlab-Simulink 

 
В системах космічного та супутникового зв’язку переважне застосування мають згорткові коди і 

алгоритми декодування, в першу чергу, по максимуму правдоподібності (Вітербі). Таки висновки можна 
зробити з наступних міркувань: канали зв’язку в цих системах наближені по своїм властивостям до каналів з 
білим гаусовим шумом і є симетричними каналами без пам’яті. Аналіз літературних джерел [1], дозволяє 
констатувати що для подібних систем характерні жорсткі обмеження по потужності переданого сигналу, 
отже для них є важливим здійснення найбільш ефективного кодування та декодування, яке дозволить 
зменшити ймовірність помилок на декодований інформаційний символ при малому енергетичному 
потенціалі. Таким чином, застосування загорткових кодів буде особливо вигідним в супутникових системах 
зв’язку, енергетичний потенціал яких обмежується потужністю бортового ретранслятора, тобто в каналах, 
де визначальним фактором є обмеження потужності, а ні смуги частот. В системах з обмеженою 
енергетикою кодування дозволяє зменшити необхідне відношення сигнал-шум, оптимальним чином 
розподілити потужність ретранслятора між каналами і збільшити кількість каналів. Велика затримка на 
трасах поширення в цифрових супутникових системах зв’язку не дозволяє використовувати для підвищення 
вірності системи з атозапитом (з зворотнім каналом), в яких код використовують для виявлення помилок. 
Саме ці обставини обумовили використання в системах супутникового зв’язку згорткових кодів які 
вирішують задачу безпосереднього виправлення помилок. 

Перед побудовою функціональної схеми супутникової системи зв’язку (рис.2) з завадостійким 
кодуванням зауважимо, що вибір коду і алгоритму його декодування визначається цілою низкою вимог. До 
них відносяться виграш від застосування кодування (енергетичний виграш або виграш  по ймовірності 
помилки в символах, що надходять до отримувача), допустима надлишковість коду, складність і швидкодія 
кодека і так далі. Розглянемо спочатку питання доцільності введення в супутниковий канал передачі даних 
пристрою загорткового кодування. Показником ефективності кодування тут може виступити енергетичний 
виграш, який отримується при кодуванні і може бути визначений як різниця між відношенням сигнал/шум 

при не кодованій передачі 2
0нк

h  і кодованій - 2
0кh  передачі, яке забезпечує однакове відношення ймовірності 

помилки Bit Error Rate (ВER) [1].   
2
0к

2
0η hh нк  .                                        (1) 

На рис.1 графіки завадостійкості 
квадратурної фазової маніпуляції при відсутності 
завадостійкого кодування (крива QPSK) і 
використання згорткового кодування (крива 
QPSK& Convolutional) отримані засобами Matlab 
BERTool. Відношення сигнал/шум позначене 

0/ NEb . 

Застосування м’якого рішення при 
кодуванні за алгоритмом Вітербі, в системі 
супутникового зв’язку між наземною станцією та 
супутником Metop дозволяє зменшити ймовірність 
бітової помилки в 1.5 рази [1] (при заданих 
початкових умовах: шумова температура 295 K [1], 
відсутність фазових та частотних спотворень тощо; 
визначалось показами дисплею BER Measurements 
[1]). 

В супутниковому каналі передачі даних 
використано QPSK – модуляцію та згорткове 

кодування із швидкістю 2/3R  і декодер Вітербі який реалізує м’який та жорсткий алгоритми 

 
Рис. 1 Криві завадостійкості квадратурної фазової модуляції за 

відсутності (1) та наявності завадостійкого кодування (2)
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декодування. В якості каналу передачі даних використано відкритий канал (Free Space) параметри якого 
задано у відповідності до орбіти супутника METOP рис.2 [1]. Зміну сузір’я (constellation - діаграми) 
оцінюємо інструменттом EVM рис.3. 

 

 
Рис. 2 Simulink – модель супутникової системи передавання даних 

 

  
а                                                                                           б 

Рис. 3 Сonstellation - діаграми: а -  супутниковий передавач; 2 – приймач наземної станції 
 
 

Величина вектора помилки Error Vector Magnitude (EVM) (іноді її також називають помилкою 
сузір'я) це блок, що використовується для кількісної оцінки функціонування цифрового радіопередавача або 
приймача. Сигнал, посланий ідеальним передавачем або отриманий приймачем, будує точки сузір'я саме в 
ідеальних місцях, проте є різні недоліки в реалізації (наприклад, виток носіїв, низький коефіцієнт 
відхилення зображення, фазовий шум і т.д.) під впливом яких фактичні точки сузір'я відхилятися від 
ідеальних місць. Модуль вектора помилки (EVM) представляє собою відстань між координатами ідеального 
і реально виміряного символів. Дослідження показали, що коли інтерференційні спотворення присутні в 
супутниковому каналі з QPSK модуляцією, то сузір′я є більш розмитим (31,3 %), ніж при їх відсутності 
(26,6%), що підтверджують показники EVM дисплею [1]. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ  

В ЗАМКНЕНИХ СИСТЕМАХ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 
Однією з умов підвищення ефективності роботи систем сервісного обслуговування є раціональне 

забезпечення їх необхідними запасними частинами і ефективне використання матеріально-технічної бази. 
Характерною особливістю таких систем є їх замкнена структура, при якій обмежена, хоча і значна, кількість 
клієнтів регулярно звертаються до сервісною структури для надання послуг з ремонту та обслуговування. 
Така система для своєї діяльності вимушена створювати запаси запасних частин, які витрачаються тільки 
тоді, коли клієнт звернеться в систему з відповідною заявкою. Отже створення оптимальних величин 
виробничих запасів в такій системі є одним із суттєвих важелів підвищення її ефективності. 

Розглянемо модель, яка описує процес управління запасами для організаційної структури 
матеріально-технічного постачання та обслуговування. Постановка задачі має такий вид. В районі діяльності 
служби технічного обслуговування в наявності є  n одиниць однотипного обладнання, r одиниць запасного 
обладнання. Вузол обладнання, який вийшов з ладу або одиниця замінюється запасним і надходить в 
регіональну ремонтну службу. Після ремонту він поповнює комплект запасного обладнання. В ремонтно-
обслуговуючий організації одночасно ремонтується не більше  одиниць несправного обладнання, тобто в 

районі працює s ремонтних бригад. У випадку, коли кількість несправного обладнання перевищує наявний 
запас, продовжує працювати тільки придатне обладнання, а непридатне чекає в черзі на обслуговування. 
Введемо такі позначення: λ - інтенсивність часу напрацювання на відмову одиниці обладнання, який є 
випадковою величиною, що розподілена по пуасонівському закону (1/λ - середній наробок на відмову), µ - 
інтенсивність часу  відновлення одиниці або частини одиниці обладнання, який розподілений по 
експоненційному закону (1/µ –  середній час ремонту обладнання). Таким чином, потрібно визначити 
раціональний розмір комплекту запасного обладнання r і кількість ремонтно-обслуговуючих пунктів s, які 
мінімізують загальні витрати на створення і утримання регіональної ремонтної організації. 

Позначимо вартість утримання одного ремонтно-обслуговуючого пункту в одиницю часу через Cp, 
вартість одиниці запасного обладнання Cз, вартість простою техніки в одиницю часу Сп.   Цільова функція в 
проектуємої   моделі   має   враховувати   економічні   витрати   на функціонування ремонтного органу і буде 
мати вид: 

   ,r,sUCrCsCr,sЦ пзp                                                              (1) 

де  rsU ,   - середня кількість техніки в регіоні, яка простоює через відмову. 

Оптимальними значеннями s і r  будуть значення, які зведуть до мінімуму функцію (1). Для 

заходження мінімуму потрібно визначити складову  rsU , . Застосуємо для цього апарат теорії масового 

обслуговування [1]. Модель, яка розглядається, може бути описана марківським процесом з поглинаючим 
бар'єром в точці n+r. Для такого процесу система рівнянь Чемпена-Колгоморова матиме вигляд: 
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Рішенням даної системи рівнянь в стаціонарному стані є значення ймовірностей: 
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Імовірність P0 може бути визначена із умови нормування і матиме вигляд: 
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Якщо використати властивості скінчених сум, то 
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де Г - неповна гама-функція, значення якої табульовані. Підставивши (3) в (2), отримуємо . Тепер 

знайдемо  rsU , : 
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Підставивши значення  rsU ,  в цільову функцію (1) отримаємо остаточний вираз. Для перевірки 

правильності отриманого рішення виберемо s=1,2, … , m, тоді результати приводяться до виду системи 
масового обслуговування типу М/М/1 по класифікації Кендала [1,2]. 

Одним із шляхів підвищення ефективності сервісної системи є вдосконалення системи постачання 
матеріально-технічних ресурсів і ринку технічних послуг. Таким чином, виникає необхідність вирішення 
питань зосередження певного обсягу матеріальних ресурсів потрібних системі і визначення оптимальної 
кількості поставок за одиницю часу, яку може здійснити обслуговуюче підприємство в залежності від 
потреби замовника. Дане завдання відноситься до класу задач управління запасами, одним із методів 
рішення яких є застосування теорії масового обслуговування. Розглянемо деякі типи задач, які виникають 
при управлінні запасами. До першого типу віднесемо задачі постачання одно номенклатурних ресурсів. 

Система обслуговування має вид одно канальної СМО типу М/М/1 по класифікації Кендала, де 
"черга" - кількість послуг, ресурсів, що очікує на "обслуговування " покупцями [1]. Через систему рівнянь 
Чемпена-Колмогорова, можна отримуємо розв'язок для стаціонарного стану [3]. Якщо, витрати на закупку 
ресурсів обмежені певною величиною C0, вартість одиниці запасу Ci, втрати від дефіциту Cpi ,  значення 
оптимальної інтенсивності поставок запасів i-го виду [3]: 
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Аналогічні задачі можливо розв’язуваит при умовах обмежень на обсяг, строк поставок і в спільних 
випадках. Таким чином, необхідно відмітити, що втілення даних розрахунків змогло б в значній мірі 
зменшити управлінські витрати, раціонально направляти кошти на придбання потрібних ресурсів, визначити 
оптимальну кількість поставок ресурса за одиницю часу для підприємств агротехсервісу. 
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ДЕМОДУЛЯТОР QPSK СИГНАЛІВ ДЛЯ ПРИЙОМУ ІНФОРМАЦІЇ ВІД 
КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 
 
На сучасному етапі розвитку космічної техніки та появи великої кількості космічних апаратів (КА) 

дистанційного зондування землі (ДЗЗ) виникла необхідність створення універсальних демодуляторів для 
прийому спеціальної інформації. Демодулятори для прийому інформації ДЗЗ розроблені на межі ХХ –ХХI 
ст. створювались для прийому інформації від КА, які мали однакову структуру інформації, що пов’язано з 
використанням елементної бази яка не давала змогу змінити параметри прийому інформації.  

З розвитком елементної бази, а саме, з появою ПЛІС (програмованих логічних інтегральних схем) 
розроблених за технологією FPGA (вентильна матриця програмована користувачем) з високою кількістю 
логічних елементів та швидкодією, з’явилася можливість використання ПЛІС в універсальних приймальних 
трактах станцій прийому інформації ДЗЗ на основі сучасних алгоритмів обробки інформації. 

Виходячи з технічних характеристик станцій прийому інформації, які розташовані на території 
України та згідно технічних характеристик КА ДЗЗ демодулятор QPSK сигналів повинен забезпечувати 
наступні параметри: 

Вхідна частота, МГц …………………………………………………... 720;  
Мінімальний рівень вхідного сигналу, dBm ……………………....... -24; 
Максимальна похибка прийому інформації …………………….......  1.10-6 ; 
Мінімальне співвідношення сигнал/шум, dB ………………………..  10; 
Швидкість прийому інформації, Мбіт/с ……………………………..  100. 
Демодулятор QPSK є пристроєм з аналоговим виділенням I та Q каналів та подальшим 

перетворенням квадратурних складових за допомогою АЦП та цифровою обробкою інформації на базі ПЛІС 
ALTERA CYCLONE III (рис. 1). Структура демодулятора за функціональними вузлами подібна до 
структури демодулятора OMNISAT ALCATEL BELL SPACE [1,2].  

 

 
Рис. 1. Структура демодулятора 

 
Використання ПЛІС FPGA з можливістю зміни параметрів прийому суттєво розширює 

функціональні можливості приймальних станцій інформації від КА ДЗЗ, які знаходяться на території 
України.  
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ДІАГНОСТИКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОВІДНИКОВИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 

 
Стаття  присвячена  дослідженню  стану  сучасних  кабельних  ліній  зв’язку  та  силових  ліній,  що 

використовуються  в  народному  господарстві.  Показано  сучасний  стан  проблеми  діагностики  провідникових 
кабельних ліній. Показано фактори, що впливають на надійність ліній. 

Article  is devoted  to  research of  state of modern  cable  lines and power  lines used  in  the economy.  Is  shown  the 
current state of problem diagnosis conductor cable lines. Show the factors affecting the reliability of of lines. 

Ключові слова: кабельна лінія, пошкодження, діагностика стану. 
 
Вступ. Забезпечення високої надійності кабелів зв’язку та силових кабелів зростає з часом 

починаючи фактично від моменту виготовлення, прокладання безпосередньо у робочому місці і до моменту 
виявлення пошкодження. Діагностика технічного стану кабельних ліній є ключовим елементом в програмах 
управління терміном служби (старінням) кабелів на всіх етапах життєвого циклу. 

Аналіз світових джерел показує, що однією з актуальних проблем сучасності є надання якісного та 
стабільного енергетичного постачання до клієнтів. Існує подальша тенденція до збільшення кількості 
провідникових ліній, що пов’язано зі зростанням кількості споживачів та їх енергетичних витрат. Фактично, 
забезпечення надання енергетичних та інформаційних послуг реалізується шляхом введення в експлуатацію 
нових ліній, а також використанням вже наявних відомчих кабельних ліній. 

Нажаль, частина вже прокладених ліній знаходиться на межі морального та фізичного зносу. Так, 
наприклад, на території Puget Sound, Washington (Puget Sound Energy [1]1) фіксується щомісячно від 12 до 20 
крупних виходів з ладу кабельних ліній живлення, що зривають забезпечення електрозабезпечення 
одночасно на великій території.  

Порушення електрозабезпечення призводять до колосальних втрат в промисловості - відсутність 
електроживлення на підприємстві електронної промисловості на декілька хвилин веде до простою протягом 
тижня. В результаті, тільки по США аварійне відключення електричної енергії в наслідок виходу з ладу 
кабельних ліній обходиться по різним оцінкам від $104 до $164 мільярдів дол. США. 

Нажаль, провідникові лінії вимагають проведення періодичного контролю їх стану. Одночасно з 
цим відомі також організування та проведення різноманітних заходів організаційного рівня, що направлені 
на стабілізацію умов експлуатації та забезпеченню дотримання експлуатаційних характеристик під час їх 
експлуатації: створення захисних кабельних будівель (кабельна каналізація, траншеї, тунелі та канали, 
кабельні шахти та інше); підвищення півня підготовки обслуговуючого персоналу; підвищення рівня 
технічної озброєності ремонтних служб, що займаються профілактикою, монтажем та ремонтом кабельних 
ліній. 

Постановка питання. Таким чином, одним з актуальних питань сучасності є і залишається 
актуальною в подальшому забезпечення діагностики стану провідникових ліній, що забезпечують передачу 
електричної енергії низького, середнього та високого рівня напруги (LV, MV, HV). Одночасно з цим, задача 
діагностики якості провідникової лінії ставиться і до провідникових ліній зв’язку. 

Теоретичні та практичні аспекти розв’язку задач в цій області розглянуто в роботах таких вчених 
як: Гроднев И.И., Андреєв В.А., Шалит Г.М., Аксенов Ю.П., Лебедев Г.М., Ляпіна А.Г., Кадомска К.П., 
Качесов В.Е., Лавров Ю.А., Сахно В.В., Benjamin T.L., Chen C.S., Roemer L.E., Robinson S.R., Thorn D.C., 
Grumbach R.S., Backmann М., Pfeiler С., Wabmuth А. та інших [5-7]. 

Основна частина. На даний момент використовуються три базових методи обслуговування 
кабельних ліній: позапланове технічне обслуговування, планове технічне обслуговування, і обслуговування, 
що базується на аналізі стану самої лінії [4]. Застосування попередньої діагностики стану провідникової 
лінії дозволяє визначати поточні характеристики системи, а також прогнозувати подальшу зміну стану лінії. 
Доля діагностичного аналізу лінії у країнах Європи та Америки зросла за різними оцінками до 40% від 
загального обсягу методів обслуговування кабельних ліній [4]. 

Ефективність діагностики визначається рівнем знань механізмів старіння кабельних провідникових 
та ізоляційних матеріалів, чутливістю неруйнуючих методів контролю старіння і пошкодження електричної 
ізоляції по трасі; об'ємом і нормами випробування кабелів, інформаційною підтримкою контролю і 
прогнозування стану кабелів [2, 3].  

Ізоляційний матеріал в кабелях старіє протягом всього терміну служби. Після старіння стан кабелю 
досягає певного критичного рівня, і тоді явища старіння можна спостерігати візуально ззовні. Це, 
наприклад, гарячі точки, часткові розряди, а також механічні тріщини.  

На рис. 1 показано типові пошкодження, що мають місце в кабельних лініях, які й призводять до 
виходу з ладу кабелю. Серед пошкоджень можна виділити наступні: 

                                           
1 Засновано у 1873 році. Надає електричну енергію 1,1 млн користувачам. Площа обслуговування 16,000 км2. Загальна 
довжина ліній складає понад 20920 км 
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- отвори в ізоляції зовнішньої оболонки кабелю; 
- отвори в ізоляції внутрішньої оболонки кабелю; 
- внутрішні пустоти; 
- різноманітні включення; 
- тріщини в оболонці та ізоляторі; 
- водяні "дерева" – тріщіни, заповнені водою, а також водяні "містки", що з’єднують поверхневі 

шари ізоляції з внутрішньою частиною кабелю; 
- корозія оболонки; 
- механічні руйнування внутрішніх провідників. 
 

 
Рис. 1. Типові пошкодження кабелю [6] 

 
Як висновок, можна вказати, що виявлення початкових пошкоджень лінії (рис.2), виявлення слідів 

цих пошкоджень дозволяє зменшити фінансові витрати на обслуговування провідникової лінії. 
Здається, що цілком логічним було б запровадження мережі датчиків стану лінії, в тому числі 

датчики стану лінії, що знаходиться під напругою – резонансні датчики часткових розрядів (Resonance type 
partial discharge (REDI)), ультразвукові [8], ядерні магнітно резонансні датчики та інше. Але, через високі 
ціни на пристрої контролю, немає поки можливості встановити в усіх місцях кабельних систем. Зазвичай, 
моніторинг проводиться лише на відповідальних об’єктах кабельної інфраструктури. Тому такий датчик має 
характеризуватись набагато більшою чутливістю та розрізнювальною спроможністю ніж датчики глобальної 
системи моніторингу та діагностики. 
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ДО ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ЗА ДОПОМОГОЮ  

СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ З ПРИСТРОЯМИ РПН 
 

Відомо, що споживачі повинні забезпечуватися електричною енергією відповідної якості за багатьма 
параметрами [1]. Одним із основним параметрів оцінки якості напруги є її відхилення від номінального та 
допустимого значення. 

Для регулювання напруги в електричних мережах використовуються силові трансформатори з 
пристроями регулювання під навантаженням (РПН), які споряджаються автоматичними регуляторами [2]. 
Закон регулювання напруги таким регулятором передбачає перемикання відгалуження пристрою РПН, коли 
напруга виходить за допустиме значення певний час, обумовлений уставкою регулятора. 

В роботі [3] запропоновано закон регулювання, яким передбачається врахування знаку похідної 
огинаючої регульованої напруги, що дозволяє підвищити надійність роботи пристрою РПН шляхом 
зменшення кількості перемикань у випадку, коли значення напруги знаходиться за допустимими межами, а 
знак похідної огинаючої свідчить про відсутність необхідності здійснення перемикання, оскільки через 
певний час напруга сама ввійде в зону нечутливості регулятора. 

Однак зазначений закон регулювання напруги має певне обмеження. Якщо, наприклад, напруга 
знаходиться вище верхньої межі зони нечутливості і похідна огинаючої регульованої напруги має від’ємний 
знак, то згідно закону регулювання перемикати відгалуження пристрою РПН непотрібно. Але швидкість 
зміни похідної огинаючої напруги може бути досить малою, що призводить до збільшення тривалості 
напруги живлення, яка перевищує допустимі межі, і в цілому призводить до погіршення режиму роботи 
споживачів електроенергії. 

В даній роботі пропонується модернізувати закон регулювання напруги таким чином, щоб окрім 
знаку похідної огинаючої враховувати також і прогнозований момент входження напруги в зону 
нечутливості. Отже, якщо похідна огинаючої регульованої напруги стрімко зменшується, то перемикати 
пристрій РПН непотрібно, а у противному разі, в залежності від швидкості зменшення напруги та за 
наявності інших зазначених умов перемикання відгалуження необхідно здійснювати одразу ж. При цьому 
хоча і збільшується незначно кількість перемикань пристрою РПН, проте якість напруги утримуватиметься 
на допустимому рівні. 

Інша проблема використання закону регулювання напруги пристроєм РПН з введеною огинаючою 
регульованої напруги полягає в некоректній роботі регулятора у випадку, коли напруга живлення має 
виражений коливальний характер, тобто похідна огинаючої часто міняє свій знак. 

В роботі пропонується також реалізація закону регулювання напруги, яким враховується зміна тренду 
напруги та стрімкість зміни його середнього значення при виході за зону нечутливості. 

Проведено моделювання запропонованих змін до закону регулювання напруги в середовищі Matlab 
Simulink. В результаті комп’ютерного моделювання доведено ефективність запропонованих підходів. 

Комплексна реалізація закону регулювання напруги з врахуванням запропонованих змін дозволяє 
підвищити якість регульованої напруги в порівнянні з базовим законом регулювання, що містить 
компоненту врахування похідної огинаючої регульованої напруги, викладеним в роботі [3], та незначно 
збільшити кількість перемикань пристрою РПН для забезпечення відповідної якості напруги. Однак в 
порівнянні з законом регулювання напруги, який реалізовано в типових регуляторах напруги силових 
трансформаторів з пристроями РПН, кількість перемикань пристрою РПН передбачається значно меншою, 
що дозволяє підвищити надійність його роботи і в цілому підвищити надійність електропостачання. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНО-ТЕСТОВОГО МЕТОДУ  

КОРЕКЦІЇ ДРЕЙФОВИХ ПОХИБОК В СИСТЕМАХ АВТОКОНТРОЛЮ 
 
В системах автоматичного контролю найбільшу небезпеку  становлять дрейфові похибки 

вимірювання. Ці похибки не усуваються калібруванням через непостійність їх у часі і усереднюванням через 
невизначеність математичного сподівання  ряду вимірювань  [1]. За залежністю від вимірюваної величини їх 
поділяють на адитивні і мультиплікативні.  Ефективним методом корекції адитивної і мультиплікативної 
складових  похибки є метод періодичного порівняння. Проте, через різний зв'язок складових похибки з 
вимірюваною величиною одночасна корекція обох складових похибки утруднена і  доцільна коли переважає 
одна з складових похибки вимірювання. Для корекції сумарної похибки  використовують тестові методи 
корекції, в яких мультиплікативний тест реалізується у вигляді введеного множника вимірюваної величини, 
а адитивний тест - додаванням до вимірюваної величини каліброваного приросту. При цьому  розв’язуючи 
систему  трьох незалежних рівнянь відносно вимірювальної величини x :                                

1 (1 )( )y S x x    ,                                                       (1) 

2 (1 )( )y S kx x    ,                                                     (2) 

3 0(1 )( )y S x x x     ,                                               (3) 

маємо                                 

01 2

3 1 1

xy y
x

y y k


 

 
,                                                               (4) 

 де S  - крутизна вимірювального перетворення; - відносна мультиплікативна похибка; x  - 

абсолютна адитивна похибка; k - множник мультиплікативного тесту;
0

x  - значення адитивного тесту  1y , 

2y  і 3y   -  результати трьох незалежних вимірювань. Проте, при цьому значно зростає вплив випадкових 

похибок трьох незалежних вимірювань, оскільки результат (4) визначається різницею близьких за розмірами 
величин. При збільшенні тестів знижується вплив випадкових похибок, але зростає  похибка вимірювання 
від нелінійності функції перетворення 

Компромісним рішенням є використання компенсаційно-тестового методу корекції похибок. Суть 
його полягає в одночасному введенні мультиплікативного і адитивного тестів і компенсації одного тесту 
іншим (мультиплікативного тесту адитивним і навпаки). В результаті вказаних дій система  з трьох рівнянь 
(1) -(3)  трансформується в систему двох рівнянь 

1 (1 )( )y S x x    ,                                                     (5) 

2 0(1 )( )y S kx x x     .                                           (6) 

Один з тестів регулюється до досягнення рівності результату вимірювання тестового рівняння (6) з 
початковим результатом вимірювання (5).   Тоді вимірювана величина               

0

1

x
x

k



                                                                                    (7) 

не залежить від адитивної і мультиплікативної похибок, а  також від  нелінійності початкової функції 
перетворення (7), оскільки обидва вимірювання здійснюються в одній і тій же робочій точці характеристики 
сенсора або всього вимірювального каналу. Перевагою розглянутого алгоритму   є відсутність переривання 
вимірюваної величини. Це дозволяє здійснювати автоконтроль фізичних величин, які важко або 
неприпустимо переривати (радіаційні випромінювання, потоки нафти і газу, магнітні і електричні поля, 
структурні параметри матеріалів і тому подібне). Запропонований алгоритм розробленого методу знайшов 
відображення в роботі [2], де описаний фотоабсорбційний вимірювач  концентрації розчинених речовин в 
рідинних середовищах, а в роботі [3] – інтерферометричний вимірювач концентрації домішок в газових 
середовищах. 
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ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ  

ОБ'ЄКТА РАДІОТЕХНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ЛОКАЦІЇ 
 

 У роботі розглянуто принцип відбраковки хибних координат об’єкта для гіперболічних систем 
радіолокації, сейсмолокації. Виявлена закономірність між розміщенням об’єкта в секторі і значеннями 
різниць дальностей до місць розміщення датчиків доповнює відому закономірність на основі знаків різниць 
дальностей.    

 
Вторинна обробка радіотехнічної інформації локаційних систем визначення координат об’єкта 

різницево-дальномірним методом передбачає проведення відбраковки хибних координат. Проте, в 
літературі  по радіотехнічним, радіонавігаційним системам питанню щодо вибору з декількох рішень 
системи гіперболічних рівнянь, що описує місцеположення об’єкта,  одного, відповідного реальному 
місцеположенню об’єкта, належної уваги не приділяється [1-3]. Рішення проблемного завдання в локаційних 
системах на основі тріад приймачів з антенами з круговими діаграмами спрямованості зводиться до 
розгляду восьми рівноймовірних сполучень знаків затримок сигналу [4; 5]. При цьому стверджується, що 
навіть відсутність систематичної похибки вимірювань не є ознакою точного визначення координат. 

З урахуванням зазначеного, а також результатів проведеного аналізу робіт у галузі розвитку 
радіотехнічних, сейсмолокаційних систем контролю можна стверджувати, що завдання щодо відбраковки 
хибних координат, зменшення неоднозначності рішення координатометричної задачі  не втратило 
актуальності.  

Задача визначення координат об’єкта на площині за набором виміряних значень різниць дальностей 
щодо декількох пар приймачів, які розміщені у фіксованих точках, є складною математичною задачею, що 
не має загального рішення. В залежності від методу отримання аналітичного рішення можуть виникати 
декілька розв’язків, щонайменше два. Причиною виникнення хибних коренів є некоректність складання 
математичної моделі відповідно до завдання щодо визначення координат  об’єкта. Пояснення причин 
зазначеного подано у роботах Сайбеля О. Г. [6-8].  
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Рис. 1. Сектори місцеположення об’єкта 

 
Оскільки відомо, що в кожному трикутнику три перпендикуляри до його сторін, які проходять через 

середини цих сторін, перетинаються в центрі описаного кола, отже три лінії, перпендикулярні сторонам 
трикутника ABC проходять через їх середини, розбивають площу на шість секторів (рис. 1). Для кожного з 
секторів складають систему нерівностей, що зв'язують положення об’єкта відносно датчиків із значеннями 
різниць дальностей,  отримують відомі закономірності (табл. 1, строка1).  
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Таблиця 1 
Закономірності визначення координат об'єкта при використанні тріади датчиків 

Cектор місцеположення 
об’єкта 

 
I (1, 2) 

 
II (1, 2) 

 
III (1, 2) 

 
IV (1, 2) 
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Новизною принципу є виявлена закономірність між розміщенням об’єкта в секторі і значеннями 

різниць дальностей до місць розміщення датчиків. Тобто, додатково розглядаються абсолютні значення 
різниць дальностей.  Встановлена закономірність (строки 2, 3 табл. 1) доповнює відому закономірність на 
основі знаків різниць дальностей.    

Відповідно до даних табл. 1 кількість секторів місцеположення об’єкта подвоюється у порівнянні із 
врахуванням тільки знаків різниць дальностей. Це дозволяє зменшити вдвічі ймовірність отримання хибної 
координати місцеположення об’єкта. Отримані залежності між місцеположенням об’єкта і знаками та 

значеннями різниць дальностей r  можуть бути використані при перевірці достовірності методу 
визначення координат об’єкта. 

Порядок застосування розвинутого принципу такий: 
1. Визначають, з прив’язкою до місцевості, сектора I-VI місцеположення об’єкта за знаками різниць 

дальностей, відповідно до систем нерівностей (строка 1, табл. 1).  
2. Проводять поділ визначених секторів сектора I-VI на два підсектори 1, 2 за абсолютними 

значеннями різниць дальностей, відповідно до  нерівностей (строки 2, 3, табл. 1).  
3. Визначають сектор, якому відповідають координати об’єкта. 
4. За знаками і абсолютними значеннями різниць дальностей для даних координат також визначають 

сектор місцеположення. 
5. При співпадінні секторів, визначених у п. 3 і 4, отримують істинні координати об’єкта локації.  
Отже, розвинуто принцип перевірки достовірності методу визначення координат об'єкта (принцип 

відбраковки хибних координат), який базується на  закономірності між положенням об’єкта відносно 
датчиків і знаками та абсолютними значеннями різниць дальностей.  

Подальшим напрямком дослідження є розробка методу визначення координат об'єкта. 
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МЕТОД ПОРІВНЯННЯ ОБ’ЕКТІВ ЗІРЧАСТОЇ ФОРМИ  
НА КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАЛЬНІЙ МАШИНІ 

 
Принципи цифрового програмного та адаптивного управління все ширше застосовуються для 

розширення функціональних можливостей, поліпшення якості роботи та збільшення продуктивності 
багатьох видів технологічного обладнання. Серед цього обладнання важливу роль відіграють координатно-
вимірювальні машини. На кожну таку координатно-вимірювальну машину покладається функція контролю 
виробу шляхом керування зміною положення вимірювального щупа. Ця функція реалізується за допомогою 
руху інструменту при нерухомому положенні деталі. У координатно-вимірювальних машинах і верстатах з 
числовим програмним управлінням (ЧПУ) необхідні рухи вимірювального щупа зазвичай забезпечується 
прецизійної системою сервоприводів, що обробляють задану програму обробки. 

Термінологія в області систем ЧПУ верстатів та координатно-вимірювальних машин 
встановлюється в стандарті ГОСТ 20523-80. Згідно з цим стандартом, управляючою програмою називається 
сукупність команд, яка реалізує алгоритм обробки деталі на мові програмування. Пристроєм ЧПУ 
називається автоматичний пристрій, що формує керуючі сигнали на виконавчі приводи відповідно до 
заданої керуючої програми і сигнали зворотного зв'язку про стан верстата. Нарешті, системою ЧПУ 
називається пристрій ЧПУ разом з необхідним програмним забезпеченням, що забезпечує автоматичне 
керування верстатом відповідно до заданої програми. 

Сучасні системи ЧПУ прийнято ділити на два класи: системи з жорсткою (постійної) структурою та 
системи з гнучкою (програмованої) структурою. 

У системах ЧПУ з жорсткою структурою всі функції управління (алгоритми інтерполяції, типові 
цикли і т. п.) реалізуються апаратно. Прикладами таких систем можуть служити вітчизняні системи ЧПУ 
«Контур-2ПТ» і Н-22 (для токарних верстатів), «Контур-ЗП» і Н-33 (для фрезерних верстатів), «Розмірів» і 
П-33 (для координатно-розточувальних верстатів). У цих системах керуюча програма зазвичай кодується на 
перфострічці і вводиться в пристрій ЧПУ. 

Системи ЧПУ з постійною структурою в позначеннях міжнародного стандарту ISO відносяться до 
типу NC (Numerical Control). Вони мають ряд недоліків. Так, зберігання керуючої програми на перфострічці 
і її введення по частинах (кадрам) істотно знижує надійність систем ЧПУ: близько 70% збоїв в NC-системах 
доводиться на роботу з перфострічкою. Крім того, ускладнено «перенавчання» верстата новим 
технологічним операціям через необхідність щоразу заново перебивати перфострічку. 

Координатно-вимірювальні машини з числовим програмним управлінням на базі мікроЕОМ 
відносяться до класу систем з гнучкою (програмованої) структурою. У міжнародній класифікації ISO ці 
системи одержали назву CNC (Computerised Numerical Control). CNC-системи є багатоцільовими, тому вони 
дозволяють уніфікувати функції автоматичного управління верстатами і зменшити число різних 
модифікацій систем з ЧПУ. 

Гнучкість комп'ютерних систем ЧПУ робить їх ефективним засобом управління не тільки 
координатно-вимірювальними машинами, а й іншим устаткуванням робототехнічних комплексів (роботами, 
складами і т. п.), тому CNC-системи широко використовуються в системах управління робототехнічних 
комплексів і гнучких автоматичних виробничих системах.  

В розглянутих літературних джерелах [1,2] не уточнювалось для якого класу деталей призначене 
програмне забезпечення пристрою ЧПУ у координатно-вимірювальних машинах з числовим програмним 
управлінням на базі мікроЕОМ. Для кожного класу деталей краще розробляти окремі алгоритми управління 
вимірювальним щупом, оскільки при його обході за одним і тим самим алгоритмом є імовірність пропуску 
отворів, заглибин та різких виступів. Недоліком одного універсального алгоритму для всіх класів деталей є 
його недостатня точність. Тому в даній роботі пропонується метод порівняння об’єктів зірчастої форми на 
координатно-вимірювальній машині. Такими об’єктами можуть бути механізми для зчеплення рухомих 
частин обладнання (різноманітні шестерні) або для різання матеріалів. Щоб порівнювати об’єкти такої 
форми, потрібно мати модель еталонної деталі та алгоритм побудови траєкторії її обходу вимірювальним 
щупом.  

Модель еталонної деталі може бути задана оператором, а траєкторія обходу вимірюваної деталі 
повинна визначатися в управляючому обчислювальному комплексі координатно-вимірювальної машини. 
Для цього потрібний алгоритм, за яким це буде здійснюватись. Оскільки об’єкт зірчатої форми – це 
многокутник, вершини якого розташовані як у правильного многокутника і сторони якого перетинаються 
між собою, то траекторія обходу деталі може вилядати наступним чином (рис. 1) 
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Рис. 1. Траекторія обходу деталі зірчастої форми вимірювальним щупом 

 
Якщо вимірюваний об’єкт буде мати радіус R, кількість зовнішніх кутів (різців) n, а кут між між 

різцями α, то можна знайти координати вершин різців деталі за формулами 

0 1 0 1 0
2π 1 2π 1

cos sini
(i ) (i )

X = X +(X X ) +(Y Y )
n n

        
   

, 

0 0 1 1 0
2π 1 2π 1

sin cosi
(i ) (i )

Y = Y +(X X ) +(Y Y )
n n

        
   

, 

де X0, Y0 – координати центру механізму, X1, Y1 – координати першої вершини, i – номер вершини 
зовнішнього кута (різця). Маючи координати різців і координати точок дотику щупа обчислимо координати 
вершин внутрішніх кутів вимірюваного об’єкта (рис 2) 

 

 
Рис. 2. Координати вершин внутрішніх кутів вимірюваного об'єкта (позначені як Xc і Yc) 

 
Це можна зробити, розв'язавши наступну систему рівнянь 

(Xi-Xc)
2 + (Yi-Yc)

2 = t 

(Xi+1-Xc)
2 + (Yi+1-Yc)

2 = t{
 

де t — скалярний добуток векторів, поділений на косинус кута між ними, тобто  
Знайшовши координати вершин внутрішніх кутів вимірюваного об’єкта, можна легко знайти 

необхідну нам множину точок дотику щупа. Координати множини точок дотику можна обчислити  як 
середні точки між  вершинами внутрішніх кутів вимірюваного об'єкта і вершинами зовнішніх кутів 

2
i с

di
X + X

X = , 
2

i с
di

Y +Y
Y =  

Координати обчислених точок можуть використовуватись як контрольні точки і як точки траєкторії 
обходу деталі вимірювальним щупом. 
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СУПУТНИКОВИЙ ТЕЛЕКОНВЕРТЕР НА ОСНОВІ ДВОБАЛАНСНОГО 

ЗМІШУВАЧА З ФАЗОВИМ ПОСЛАБЛЕННЯМ ДЗЕРКАЛЬНОГО КАНАЛУ 
 
Супутникові телеметричні системи складаються з приймально-передавальних трактів на 

супутникових і земних станціях. Отримання достовірної інформації в результаті вимірювань у таких 
системах достатньо складна задача. Однією з причин виникнення похибки вимірювань є вплив завад різного 
походження, які виникають у вхідних каскадах приймального тракту, особливість яких – низькі рівні 
вимірювальних радіосигналів.  

До складу супутникової приймальної установки входить конвертер, що є основною частиною 
приймальної головки, яка розміщується у фокусі антени-рефлектора. Сфокусований антеною сигнал 
перетворюється, підсилюється і передається по кабелю на ресивер.  

Зазвичай конвертер включає в себе хилеводно-смужковий перехід (ХСП), малошумний підсилювач 
(МШП), смуговий фільтр (СФ), балансний змішувач (БЗ) з гетеродином (Гет.), підсилювач проміжної 
частоти (ППЧ), а також вузол живлення (ВЖ) (рис.1). 

 

 
Рис.1 – Структурна схема конвертера 

 
Перетворювач конвертера складається із змішувача та гетеродина і переносить спектр радіосигналу 

з НВЧ діапазону на змінну проміжну частоту УВЧ діапазону з метою його передачі з найменшими втратами 
коаксіальним кабелем до ресивера. 

В більшості конвертерів застосовують балансний діодний змішувач. Пропонується замість нього 
ввести в конвертер двобалансний змішувач з фазовим послабленням дзеркального каналу прийому. Це 
забезпечить виключення селективних елементів у вигляді вузькосмужкових високодобротних фільтрів, 
забезпечить можливість прийому сигналів в широкій смузі робочих частот з одночасним послабленням 
дзеркального каналу і відсутність обмежень на вибір проміжної частоти. Завдяки корисному використанню 
енергії коливань з дзеркальною частотою, які утворюються в процесі перетворення, збільшується коефіцієнт 
перетворення змішувача та знижується його коефіцієнт шуму на декілька децибел. 

Двобалансний змішувач з фазовим послабленням дзеркального каналу побудований на двох 
балансних змішувачах, квадратурному мосту, синфазному подільнику та квадратурному суматору. Для 
вирішення проблеми реалізації даного структурного вузла на змінній проміжній частоті до складу 
квадратурного суматора введено фазообертач та власне суматор. Основним елемантом фазового обертача є 
варикап, ємність якого змінюється напругою керування, що подається коаксіальним кабелем до ресивера. 

Широкосмуговість змішувача з фазовим послабленням дзеркального каналу, відсутність обмежень 
вибору проміжної частоти і незначний власний шум дозволять спростити схему конвертера і виключити з 
нього попередній підсилювач. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЕРТАЧІВ ПОЛЯРИЗАЦІЇ ХВИЛЬ 

 
У строгій постановці досліджено поворот поляризації хвиль каскадом із трьох або більш схрещених 

ґрат. Збільшенням періоду ґрат і досягнутою при цьому плосковершинною АЧХ поляризаторів значно 
розширена робоча смуга частот пристроїв. Виявлено шкідливий резонансний ефект. Для його усунення (та 
зниження громіздкості алгоритмів) зменшений в ~.1,41 раз період скошених ґраток.  

We investigate polarization rotation of waves by the cascade of crossed gratings. We considerably increase 
a frequency band of polarizers due to the increase of grating’s period and flat-topped response. We diminish period 
of  the middle grating’s for elimination of the parasitic resonant effect and for simplification of algorithms.  

 
Вступ. Створення пристроїв для повороту площини  поляризації електромагнітних хвиль актуальне 

у радіоелектроніці [1-2] і зокрема стосовно до запитів розробки нових засобів вимірів. У зв'язку з освоєнням 
міліметрових хвиль необхідно як удосконалення поляризаційних пристроїв, так і розвиток математичних 
методів, що сприяють успішному виконанню таких робіт.  

Перехід до більш коротких хвиль породжує ряд труднощів, включаючи технологічні, пов'язані з 
мініатюрністю елементів вузлів НВЧ. Ситуацію загострюють помилкові стереотипи, зокрема невиправдано 
малі розміри періоду ґраток, використаних в обертачах поляризації. Виявляється [3], що на хвилі 1 мм. 
можна взяти ґратки з періодом ледь менше 1 мм. замість 0,05 мм. [1-2] і цим зняти технологічні труднощі і 
заодно розширити робочу смугу частот пристрою на два порядки (рис. 1,а). Необхідні й інші модернізації. Їх 
виконанню присвячена ця робота, зокрема –боротьбі з резонансами на паразитних вищих хвилях.  

1. Постановка задач дифракції. Нехай у площинах z=r, 0 та –r розташовані три ґратки з різною 
орієнтацією щілин (рис. 1,а). Щілини першої ґратки z=r паралельні осі x. Третя ґратка z=–r схрещена з 
першою під кутом π/2. Друга –під кутом πψπ/4. Вважаємо поки однаковими періоди 2π ґраток та взагалі 
різними ширини стрічок k2  на періоді. З боку z>r, набігає плоска xE –поляризована хвиля. Поля 

дифракції у чотирьох k=0–3 областях z>r, r>z>0, 0>z>–r, –r>z шукаємо як розкладання у потрійні суми хвиль 
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  -безрозмірне хвильове число коливань,  sin ,  cos . Якщо у цієї громіздкої сукупності 
хвиль врахуємо лише найнижчий номер “n,m,ℓ”= “0,0,0” (позначений як “0”), то задача дифракції зводиться 
[3} до відшукання амплітуд розсіяного поля із системи рівнянь (СЛАР) усіченого вигляду  
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де EHkDC ,
0,  та EHkdc ,

0,  –амплітуди E та H складових поля прямої й зворотної хвиль “0” області 

“k”, уздовж стрічок ґратки “2” (по осі x ) та стрічок ґратки “1”. Rk –коефіцієнти відбиття хвиль “0” від k-ї 

ґратки. Факт швидкого убування величин ,,mne = }exp{ ,, ri lmn  у строгому розв'язку [3}, дозволив, 

врахувавши лише 00,0,0 ee  , усікти багатомодовий розв'язок [3} до (1)-(2). Обчислені дані (рис. 1,а), 

доводять переваги роботи у всьому довгохвильовому діапазоні  <1 замість квазістатичного (крива “а1” при 
 <0,2).   

Розраховані також дані рис. 1,б для конструкції [2] з семи ґраток з кутами схрещування між ними 
15  замість 45 . Для цього до СЛАР (1) додали 20 рівнянь типу (2) для п'яти значень  0 чи 1/2.  

 
2. Феномен паразитних вищих хвиль та його усунення. Дані рис 1,б виглядають непогано, хоча 

вони не кращі, ніж для п'яти чи трьох ґраток (порівн. з рис. 2,а та рис. 1,б). Однак, ми поки не врахували 
факт наявності незатухаючих вищих хвиль у позаштатному для них довгохвильовому діапазоні  <1 і навіть 
при  <<1. Побудовані тут та у роботі [3] строгі (багатохвильові) розв'язки дозволяють це побачити, тобто 
показати, до яких важких наслідків приводять спроби експериментаторів надмірно ускладнювати геометрію 
функціональних вузлів НВЧ (як у роботі [2]). Шкідливі вищі хвилі маємо вже при двох косо схрещених 
ґратках. При трьох ґратках хвиля “0” породжує на ґратці “1” затухаючу при  <1 хвилю “1,0,0”, що, 
дійшовши (послабленою) до ґратки “2”, збуджує на ній хвилю “1,–1,0”, постійна поширення якої 0,1,1   є  

уявною лише при  2 122    . Ця хвиля (та їй подібні “–1,1,0” й інші) при резонансних для них 

дистанціях r здатні створити провали на АЧХ приладу. При 45 це можливо для  >0,77 (поза 

вершиною кривої P на рис. 1,а). При 12/  15  небезпечним буде діапазон  >0,28.  
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Рис. 1. ККД (P) та енергетичний коефіцієнт відбиття R в залежності від κ для каскаду ґраток з орієнтаціями 0, 45 и 90 (а)  

при k =0,5 (а1) та при k =0,6  0,9  0,6, а також  для каскаду з ґраток з сімома орієнтаціями та k = k8   0,6  0,75  0,9  0,95 

 
Усунемо феномен шкідливих хвиль та заодно спростимо алгоритми строгого розв'язку. Для цього 

при кутах схрещування ґраток 0, π/4 та π/2 виберемо період середньої ґратки у 1/   раз меншим, ніж у 
крайніх. Замість тривимірних рядів Фур'є [2] запишемо для полів дифракції двовимірні розкладання по 
функціях }{exp imyiny  , що відповідають періодичностям ґраток “1”,“3” по y чи x та періодичності ґратки 

“2” по координаті )( xyy  . Метод аналізу багатомодових взаємодій [4] привів при цьому до СЛАР  
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, -амплітуди хвиль “n,m” для складових поля по осях x ,x,y.   Rk  та Tk 

-матричні оператори відбиття і передачі хвиль для k-ї ґратки. Тут важливо, що постійні   поширення по z 
реальні лише для n,m=0 при κ<1. Тому феномену вищої хвилі “диверсанта” немає.  

Розрахунки при  <1 (рис. 2,б) провели, усікаючи СЛАР (3) до (1)-(2) зі значеннями EH
R

,2  при аргументі 
 : . Це дозволило розширити вершину АЧХ каскаду у раніше небезпечну зону  >0,77.  
Висновки. Наша конструкція (рис. 1,а) більш ефективна по ККД та широкополосності, ніж відомий 

громіздкий пристрій [2] із семи ґраток. Додаткове удосконалення привело як до усунення паразитних 
резонансів та поліпшення широкополосності поляризатора, так і до значного спрощення алгоритмів 
багатомодового наближення. Розвинутий підхід стосовно до каскадів з багатьох ґраток при трьох або 
чотирьох їхніх кутах схрещування також дозволив різко знизити трудомісткість строгих алгоритмів.  

          
 

Рис. 2. ККД для ґраток з п’ятьома орієнтаціями при k = k6 =0,65 0,85 0,95 (а), а також P та енергетичний коефіцієнт  

відбиття  R для ґраток з трьома орієнтаціями при k =0,6  0,9  0,6 та зменшеним  або (2) не зменшеним  періодом ґратки “2”. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ FECO ДЛЯ МОНИТОРИНГА  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ НА CУДАХ 
 

Современные морские суда — это воплощение новейших технологий, а это, как правило, огромный 
комплекс средств безопасности мореплавания, радиооборудование (несомненно, это аппаратура Глобальной 
морской системы связи и для обеспечения безопасности мореплавания — ГМССБ) и навигационное 
оборудование, интегрированные системы управления судном, а также средства телекоммуникаций, как 
правило, спутниковые телефоны, INTERNET, телевидение, системы позиционирования (GSM стандарта, 
системы ГЛОНАСС или ГАЛИЛЕО) и многое другое. Практически все названное оборудование имеет 
антенны, работающие в различных частотных диапазонах. 

В соответствии с международной Конвенцией SOLAS–74/88 минимальный состав аппаратуры ГМССБ 
и навигационного оборудования включает: две радиолокационные станции (РЛС): S–диапазона и х–
диапазона, спутниковый компас, радиостанции ультракоротковолнового (УКВ) диапазона, радиостанции 
диапазонов промежуточных (ПВ) и коротких (КВ) волн, навигационный телекс — приемник NAVNEX, 
систему INMARSAT (один или два из одобренных стандартов), GPS и DGPS, автоматическую 
идентификационную систему — AIS. Любое из вышеперечисленного оборудования излучает 
электромагнитные волны различных частотных диапазонов. При этом все излучения еще резко разняться по 
мощности. Размещение оборудования, в частности, антенн средств радиосвязи и радиолокации, должно 
выполняться в соответствии с Правилами Регистра и нормативными документами, определяемыми 
Международной морской организацией (IMO) [1 — 10]. Приведенные в них инженерные методики расчета 
позволяют получить представление об электромагнитной обстановке. 

Для того чтобы провести строгий анализ электромагнитной обстановки необходимо знание не только 
судового оборудования и принципы его функционирования, но и: фундаментальные законы 
электродинамики; уравнения Максвелла; скалярные и векторные потенциалы; вектор — функцию Герца; 
уравнения Даламбера и Гельмгольца; переменные магнитные и электрические диполи; распространение 
электромагнитных волн в проводящих и непроводящих средах; глубину проникновения волн; отражение 
электромагнитных волн от различных сред; естественные электромагнитные поля судов; источники 
переменных магнитных и электрических полей судов — внешней и внутренней модуляций; 
электрооборудование и прочее размагничивающие устройства, качку судна. Все эти явления и многое 
другое встречается на судне, а, следовательно, и должно быть рассчитано при проектировании конструкции 
и при эксплуатации судна. 

Палуба любого судна сильно перегружена металлоконструкциями сложной формы, а методика 
оценки их влияния в указанных документах не приводится. Поэтому схему расположения антенн 
приходится корректировать по результатам инструментальных измерений, которые могут быть проведены 
только после постройки. Как следствие, резко возрастает стоимость проводимых работ, а иногда 
выполнение требований нормативных документов становится возможным только после существенных 
изменений в конструкции. В работе приведены результаты расчетов, выполненных по руководящим 
документам. А также использованы на первом этапе для определения размеров опасных зон и выработки 
исходного варианта расположения антенн. На втором этапе было выполнено компьютерное моделирование 
электромагнитной обстановки при помощи программы FECO. Поскольку палуба и основные конструкции 
на ней имеют большие массогабаритные показатели, электромагнитная обстановка моделировалась методом 
геометрической теории дифракции. Для этого на основании судовой документации разработаны трехмерные 
модели излучения используемых антенн и их лучевая модель (рисунок 1). Применение метода 
геометрической теории дифракции позволило кардинально снизить требования к производительности 

компьютера, и свести временные затраты на проектирование к минимуму. 
Дифракция волн — явление, которое можно рассматривать как отклонение от законов 

геометрической оптики при распространении волн. Первоначально понятие дифракции относилось только к 
огибанию волнами препятствий, но в современном, более широком толковании, с теорией дифракции 
связывают весьма широкий круг явлений, возникающих при распространении волн в неоднородных средах, 
а также при распространении ограниченных в пространстве волн. 
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Рис. 1. Лучевая модель палубы 

 
В результате расчетов построены эпюры распределения электрической напряженности поля для 

антенн аппаратуры радиосвязи и плотности потока мощности для антенн аппаратуры радиолокации в местах 
возможного сосредоточения персонала. А также смоделировано влияние судового радиооборудования, 
находящегося на палубе судна, на пассажиров и членов экипажа судна (то есть проведен экологический 
мониторинг электромагнитной обстановки), как это показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение напряженности электрического поля вокруг судна 

 
Литература 

 
1. Фок В.А. Успехи физических наук / В.А. Фок / Дифракция. — 1948. — Т. XXX. — VI. — Вып. 3, 

— 327 с. 
2. Shckorbatov Y.G. He-Ne laser light induced changes  in the state of chromatin in human cells /  

Y.G. Shckorbatov // Naturwissenschaften. — 1999. — V. 86, № 9. — P. 452–453. НД № 2–020101–053. Правила 
по оборудованию морских судов. Правила по грузоподъемным устройствам морских судов. Правила о 
грузовой марке морских судов. — введ. 2008-10-01. — СПб.: Российский морской регистр , 2008. — 412 с. 

3. Рек. МСЭ-R M.1172. Различные сокращении и сигналы, используемые для радиосвязи в морской 
подвижной службе, 1995-10-1. — С-Пб.: Ассамблея радиосвязи МСЭ, 1995. — 251 с. 

4. РД 31.54.26-00.Нормы и правила обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) на 
морских подвижных объектах и методы комплексной оценки ЭМС.— введ. 1999-02-04 — С-Пб.: ЦНИИМФ, 
2000, — 100 с. 

5. Банков С.Е.  Анализ и оптимизация СВЧ структур с помощью HFSS / С.Е. Банков, А.А. Курушин, 
В.Д. Разевиг — М.: Солон-Пресс, 2004 — 240 с. 

6. РД5Р.8713-93. Аппаратура радиосвязи и радиолокации. — введ. 97-02-03. — СПб.: ГМП Звезда, 
1997. — 38 с. 

7. Comrod Modular Antennas / Comrod. — Б. М., Comrod, Б. Г. — 6 c. 
8. Furuno. Руководство оператора. УКВ радиотелефон / Furuno, — Furuno EURUS. — 130 с. 
9. Kongsberg AIS 200 Руководство пользователя / Kongsberg. — М.: СаитМосква, 2007.  — 85 с. 
10. Arpa marine radar with full arpa and AIS function / Furuno. — Furuno. — 8 c. 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

92 Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012
 

УДК 621 

И.Л. АФОНИН, А.А. ЖМУР, Я.С. СЕМЧЕНКОВ 
Севастопольский национальный технический университет 
ул. Университетская, 33, Севастополь, Украина, 99053 

т. 8-0999-67-15-42 
E-mail: por83zh@mail.ru 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ РАБОТ НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

В настоящее время задача контроля погрузки контейнеров на суда становится все более актуальной, 
учитывая быстрый рост размеров судов и растущие требования к скорости грузообработки судов в портах. 
Особенно остро эта проблема встает на крупных (5000+ TEU) контейнеровозах, где проблема учета груза 
отнимает много сил и нервов у грузового помощника и портовых рабочих. 

Целью работы была разработка научно-обоснованных решений вопроса контроля за погрузкой-
выгрузкой контейнеров с помощью RFID-систем, основанных на комплексном, системном подходе, с 
разработкой рекомендаций к выбору оборудования и отдельных спецификаций. В итоге получаем схему 
действия автоматизированной, интегрированной в интегрированную систему судна  RFID-системы контроля 
погрузки-выгрузки контейнеров, что упрощает и ускоряет процесс мониторинга за погрузкой судна-
контейнеровоза. А главное – уменьшает количество ошибок и избавляет грузового помощника от рутинной 
и напряженной работы. 

В технологии радиочастотной идентификации (radio frequency identification, RFID) используются 
радиоволны для автоматической идентификации физических объектов (как живых существ, так и 
неодушевленных предметов). Следовательно, диапазон объектов, которые могут идентифицироваться с 
помощью RFID, охватывает практически все на планете (и за ее пределами). Таким образом, RFID является 
примером технологии автоматической идентификации (automatic identification, Auto-ID), с помощью которой 
можно идентифицировать физический объект. Другие примеры Auto-ID - это штрих коды, биометрические 
методы (например, использование отпечатков пальцев и сканирование сетчатки глаза), идентификация 
голоса и системы оптическо¬го распознавания символов (optical character recognition, OCR). 

 RFID-система - это составляющий единое целое набор компонентов, реализующий какое-либо 
RFID-решение. RFID-система состоит из набора компонентов (представленных в одном экземпляре), 
рассматриваемых в виде сквозной (end-to-end) среды. Перечислим вначале основные элементы каждой RFID 
системы и в дальнейшем рассмотрим их подробнее. 

 

 
Рисунок 1 — Общая схема действия RFID системы 
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Метка (tag) RFID - это устройство, способное хранить данные и передавать их ридеру бесконтактным 
способом с помощью радиоволн. Это обязательный компонент любой RFID-системы. 

Пассивная метка, которая используется в данной системе - RFID-метка этого типа не содержит 
встроенного источника питания (например, батарею) и вместо этого для своего питания и передачи данных 
ридеру использует энергию, излучаемую ридером. При обмене информацией в направлении от метки к 
ридеру первым инициирует связь ридер, а затем обмен осуществляет метка. 

 Микрочип соединяет в себе такие устройства как устройство управления питанием/выпрямитель,  
которое преобразует питающее напряжение переменного тока, получаемое от сигнала с антенны ридера, в 
питающее напряжение постоянного тока, выделитель тактовой частоты извлекает тактовый сигнал из 
сигнала, получаемого от антенны ридера. Также в микрочипе находится модулятор, который модулирует 
получаемый от ридера сигнал. В модулированный сигнал вводится ответ метки, и этот сигнал затем 
передается обратно ридеру.  

RFID-ридер(устройство опроса) – прибор, способный читать разные данные из совместимой с ним 
RFID-метки и записывать в нее данные(то есть это читающе-записывающее устройство).  

Также в состав системы входит хост-компьютер, с которого оператор может управлять работой 
системы, терминалы в кабине крана и на навигационном мостике судна. Основные элементы системы 
размещаются на причальном контейнерном кране, антенна ридера размещается на спредере – специальном 
захвате для контейнеров. метка же располагается в пазу рифления контейнера. 

Принцип действия схемы простой. При приближении спредера к контейнеру на требуемое  
расстояние, датчик подает сигнал ридеру о посылке запроса на метку. Ридер через антенну излучает сигнал, 
который в свою очередь принимается меткой, которая обрабатывает его и посылает ответный сигнал с 
информацией о контейнере. от ридера сигнал поступает на терминал обработки данных, где информация о 
номере контейнера, полученная от метки сравнивается с номером контейнера, который указан в грузовом 
плане судна. Если данные совпадают – данный контейнер взят правильно, на терминале в кабине крана и на 
мостике судна  дается соответствующий сигнал, и погрузка продолжается. В противном случае подается 
сигнал несоответствия данного контейнера требуемому в карго-плане судна. Дальнейшие действия 
выполняют стивидоры и грузовой помощник. 

Обмен данными мостика с причальным крановым терминалом производится по интерфейсу WiFi, 
WiMAX и т.д.  

В результате была разработана система оптимизации погрузочно-разгрузочных работ на грузовых 
судах, которая в дальнейшем будет совершенствоваться с учетом требований различных типов грузов и 
судов. 

 

 
Рисунок 2 – Схема действия RFID системы контроля погрузки-разгрузки контейнеров 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ ВИРОБІВ 
ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ ЗА РІВНЕМ НЧ ШУМУ 

 
Як відомо, значна кількість відмов виробів електронної техніки (ВЕТ) виникає внаслідок наявності 

дефектів внутрішньої структури, які виникають при технологічних процесах їх виготовлення. З метою 
покращення якості вихідної продукції у внутрішній структурі виробу створюються фізико-хімічні процеси, 
на етапах вхідного та вихідного контролю, що дозволяють виявляти приховані дефекти. 

Одним із перспективних методів вхідного та вихідного контролю ВЕТ – є контроль за рівнем 
низькочастотних шумів. Використання такого методу дає можливість, на основі вивчення фізичних 
закономірностей зміни шумового параметра, проводити якісну оцінку, таку наприклад як придатний або 
непридатний. Як показують дослідження [1,2], у напівпровідникових структурах рівень власних НЧ шумів 
зростає. Крім того при проведенні прискорених досліджень, таким методом як електротермотренування, то 
таку закономірність можна спостерігати за набагато менший проміжок часу. В результаті цього можна 
припустити, що за допомогою зміни еквівалентного значення шумової напруги в певному часовому 
проміжку, можна проводити оцінку кількісних параметрів надійності. 

В роботах [2,3] проводилась оцінка рівня власних шумів ВЕТ, для партії інтегральних транзисторів 
та партії операційних підсилювачів. Представимо результати дослідження в іншій формі, так як показано на 
рис.1. 

  
а        б 

Рис. 1 – Залежність середньоквадратичного значення шумової напруги від часу при електротермотренуванні,  
для інтегральних транзисторів а) і операційних підсилювачів б) 

 

Наведені графіки показують зміну контролюючого параметра у часі для трьох груп виробів за 

надійністю: високонадійних 2
3.0U  надійних 2

6.0U  і менш надійних 2
2U [3]. Здебільшого для всіх графіків є 

характерним поступове збільшення шумової напруги за час проведення досліджень, тільки для менш 
надійної групи, після перевищення допустимих меж, спостерігається різкий скачок, а в деяких випадках 
настає відмова. Таким чином можна припустити, що до заданих меж контролю графіки мають лінійну 
залежність. Використовуючи лінійний регресійний аналіз, для кожного досліджуваного ВЕТ, можна 
отримати наступний вираз:  

2
..

2
i. iâøiø UtKU  , 

де 2
.âøU – початкове значення контролюючого параметра, яке отримується безпосереднім 

вимірюванням шумової напруги; K – коефіцієнт який показує ступінь зміни контролюючого параметра. 
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Якщо в певний момент часу, рівень власних шумів досліджуваного виробу перевищить задані 
границі контролю, то вірогідність відмови різко зростає. Такий момент часу можна вважати настанням 
відмови.  

Враховуючи [4] границі контролю, при яких ВЕТ вважається ненадійним, визначаються з виразу: 


n

âøøø U
n

UU
1

2
i..

2
c.

2
i.

2
2 , 

де n – кількість виробів у досліджуваній партії; 2
.cøU – нормоване значення шумової напруги. 

Таким чином для досліджуваної партії виробів час роботи для будь-якого виробу до настання 
відмови можна записати так: 

i

øcø
ic K

UU
t

2
â.i.

2
.

.

2 
 . 

Використовуючи статистичну обробку всієї партії досліджуваних виробів, середній час 
напрацювання до відмови складе: 


 n

i

cø
c

K

U
t

1

2
.n . 

Як видно із приведеної формули, час до настання відмови (або непридатності) виробу, залежить від 
рівня внутрішніх шумів ВЕТ та коефіцієнта зміни контролюючого параметра, який можна легко отримати на 
перших етапах електротермотренування.  

Отже, використовуючи результати досліджень контролюючого параметра при технологічному 
контролі ВЕТ за рівнем низькочастотного шуму, можна визначати не тільки якісні показники надійності 
придатний або непридатний, але також і кількісні, такі як, наприклад, час безвідмовної роботи для кожного 
виробу окремо або для всієї досліджуваної партії. Однією із основних переваг запропонованого методу, є 
незалежність результатів дослідження від кількості відмовивших виробів, що значно спрощує отримання 
кінцевого результату. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ МОБІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ  

В ПРОЦЕСІ ПЕРЕХОДУ НА СТАНДАРТ ГРУПИ 4G 
 

Вступ 
При переході до стандарту зв’язку четвертого покоління однією з найважливіших проблем є значна 

ціна розгортання базових станцій. В місцях великого скупчення людей навантаження на базову станцію 

занадто велике і тому для надання відповідної якості сервісу необхідно встановлювати піко-стільники які є 

ще більш економічно затратними. Для того щоб зняті навантаження з базової станції зв’язку 4G у місщі 

скупчення абонентів можна розгорнути підмережу з використання технології Wi-Fi. 

Основна частина 

Великий вплив на розвиток широкополосного мобільного зв'язку 4G мають такі суміжні технології, 

як IEEE 802.11, а також технології цифрового телевізійного і радіомовлення. Стандарти 802.11 продовжують 

активно вдосконалюватися, їх вже давно не можна позиціонувати тільки як технології для бездротових 

локальних мереж. Відомі численні приклади, коли на основі методів 802.11 будувалися мережі 

широкополосного безпровідного доступу міського масштабу, причому з об'єднанням декількох регіонів. А з 

появою стандарту mesh-мереж 802.11s, високошвидкісних стандартів 802.11n і 802.11 VNT (в перспективі) 

цей напрямок буде тільки розвиватися.  

 

Таблиця 1. 

Технологія Стандарт Швидкість Радіус дії Частота 

Wi-Fi 802.11a до 54 Мбіт/с до 120 м 5 ГГц 

Wi-Fi 802.11b до 11 Мбіт/с до 140 м 2,4 ГГц 

Wi-Fi 802.11g до 54 Мбіт/с до 140 м 2,4 ГГц 

Wi-Fi 802.11n до 480 Мбіт/с до 250 м 2,4 ГГц або 5 ГГц 

Wi-Max 802.16d до 75 Мбіт/с 6 – 10 км 1,5 –11ГГц 

Wi-Max 802.16e до 40 Мбіт/с 1 – 5 км 2 – 6 ГГц 

 

Як видно з Таблиці 1 один технології Wi-Max та Wi-Fi використовують суміжні діапазони частот і 

за рахунок IP-зв’язності технології мають  можливість до гармонічно доповнють одна одну. А за разунок 

процедури наскрізного роумінгу користувачі Wi-Fi мережі зможуті отримати повній спектр мультимедійних 

послуг з дещо низкою швидкістю. 

Даний підхід також полегшить процедуру міграції операторів мобільного зв’язку на стандарт 

четвертого покоління за рахунок поетапності процесу. Зрозуміло, стандартам 802.11 немає місця в LTE 

Advanced. Для цього у них відсутній ряд важливих властивостей - перш за все, немає підтримки мобільності 

і високої щільності абонентів. Не кажучи вже про відсутність єдиних частотних смуг в ліцензованих 

діапазонах. Але ж мережі 802.11 спеціально створювалися для роботи в без ліцензійних діапазонах частот. І 

їх основна властивість, яка незмінно зберігається у всіх нових системах, це простота інсталяції і низька 

вартість. 
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Рисунок 1 – Модель використання технології Wi-Fi як підмережі  WiMax 

 

Висновок 

Технологія Wi-Fi 802.11 може бути легко і гармонічно інтегрована у WiMax за рахунок того що 

остання побудована на принципі IP-зв’язності і функціонує у суміжних частотних діапазонах. За рахунок 

використання Wi-Fi під мережі можна полегшити поетапниу міграцію операторів на стандарти групи 4G та 

дасть можливість зекономити на розгортанні піко-стільників. 
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Исходя из того, что погрешностью  измерения называется отклонение значения  величины, найденное 
путем ее измерения (результат измерения) от истинного значения измеряемой величины, авторами 
рассматриваются погрешности, возникающие при педагогических измерениях знаний студентов в системе 
автоматизированного тестового контроля. Объектами структурного анализа является теория тестирования, 
включающая в себя: программную оболочку автоматизированной системы тестового контроля (средство 
измерения); методику идентификации результатов тестирования (метод измерения) и влияние 
поведенческих характеристик тестируемого (свойств измеряемой величины). 

Проведенные автором исследования основаны на положении о том, что с точки зрения вероятностной 
теории информации смысл измерения состоит в сужении интервала неопределенности от значения, 

известного до его проведения, до величины эквd
, называемой энтропийным интервалом неопределенности, 

ставшей известной после измерения [1,2]. Оценка энтропийного значения погрешности
*
эΔ  по 

экспериментальным данным, определяется как 

∑
m

1i

ii

э

nlgn
n

1
-

* 10 
2

dn


, где d – ширина столбца в 

гистограмме из m столбцов, полученной по n наблюдениям. Соотношение между энтропийным э  и 
средним квадратическим  значениями погрешности различно для разных законов распределения, и его 

удобнее характеризовать энтропийным коэффициентом 
 эk

 данного распределения. 
Тогда задача снижения необратимых потерь информации (погрешностей измерения) между субъектами 

(объектами) – участниками педагогических измерений, проводимых с помощью автоматизированной 
системы тестирования, сводится к минимизации комплексной оценки энтропийного значения погрешности 

эΔ  системы  с учетом случайных погрешностей Δ
~

: 

min
~

F
i

*
iэ →∑

4

1


 , а именно, оценок энтропийных 

значений, связанных с: а) методами измерения: *
1эΔ – погрешности, связанной с определением весового 

коэффициента тестового задания;  б) свойствами измеряемой величины и методами ее измерения: *
2эΔ  – 

погрешности, связанной с адаптацией метода измерений к среде измерения; 
*

3эΔ  – погрешности, связанной 

с учетом фактора вероятности угадывания правильного ответа; в) средством измерения: *
4эΔ  – 

инструментальных погрешностей автоматизированной системы; 
Предлагаются результаты поэтапного сравнительного анализа разработанных авторами методик и 

алгоритмов совершенствования методологии автоматизированного тестового контроля знаний [3-5] с точки 

зрения: их влияния на снижение составляющих оценок энтропийных значений погрешности *
iэΔ ; определения 

суперпозиций законов распределения случайной величины (суммарного количества баллов, полученных по 

результатам тестового сеанса) на основании значений энтропийного коэффициента ik  и контрэксцесса iχ : 

1) С целью снижения необратимых потерь информации 
*

1эΔ , связанных с систематическими 

методическими погрешностями в методах измерения, предлагается методика использования в качестве 
весового коэффициента трудности сложности тестового задания нормативного (определенного экспертным 

путем) времени на правильное его выполнения
j

iT [3]. Использование данного показателя позволяет 

объективно количественно идентифицировать составляющие уровня сложности задания через 
формализацию показателей: времени на прочтение тестового задания (зависит как от количества текста или 
графических объектов на экране, так и от сложности его формулировка), а также времени на формирование 
(обдумывание), формулировку и предоставление правильного ответа. Результаты оценки необратимых 

потерь – с использованием классического шкалирования ( *1
1эΔ =40,00; 

1
1k =1,91;  1

1χ =0,61) и предложенной 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012 99
 

методики (
*21
1эΔ =41,53; 

2
1k =2,01; 

2
1χ =0,55) свидетельствуют положительной тенденции приближения 

законе распределения случайно величины к нормальному.  

2) С целью снижения необратимых потерь информации *
2эΔ , связанных со свойствами измеряемой 

величины и методами ее измерения, а именно – с низкими достоверностью и надежностью показателя 

нормативного времени 
j

iT  на правильное выполнение тестового задания в связи с недостаточным 

количеством выборочных данных (экспертов) для их определения, авторами разработана методика 

актуализации данного показателя 
j

iT  с использованием статистического материала о результатах 

правильных ответов студентов с высокой степенью устойчивости знаний (у которых коэффициент 
корреляции между  последовательностями времени, фактически затраченного на подготовку ответа, и 
установленной на ответ нормы времени 50≥R ,i [4]). Результаты анализа влияния разработанной методики 
на погрешности измерения свидетельствуют о сужении интервала неопределенности (снижении 

необратимых потерь информации) в среднем на 4%  (
2
2σ =20,83; *2

2эΔ =39,82; 2
2k =1,91; 2

2χ =0,50). 

3) К необратимым потерям, связанным со свойствами измеряемой величины и методами ее измерения, 
относится также низкая объективность идентификации результатов тестирования, обусловленная 
присутствием в процессе тестового сеанса вероятности угадывания правильного ответа. В этой связи 
предлагается методика адаптивной идентификации результатов тестирования окончательный рейтинг по 
итогам тестирования определяется путем мультипликативной корректировки фактически набранной суммы 

баллов с учетом весового коэффициента сложности тестового задания j
iT и значения коэффициента 

корреляции iR . Результаты анализа влияния разработанной методики на погрешности измерения 

свидетельствуют о сужении интервала неопределенности в среднем на 9% .  

4) Использование показателя времени в качестве идентификатора сложности тестового задания 

позволил выявить источник инструментальных погрешностей автоматизированной системы *
4эΔ , а именно 

– технологическую погрешности в процессе расчета времени, затраченного на ответ j
iT . Автором 

предлагается методику определения показателя j
iT  как разницу между временем очистки кэша 

видеопамяти при полной загрузке изображения текущего тестового задания и времени нажатия кнопки 
завершения работы с текущим тестовым заданием о сужении интервала неопределенности (снижении 

необратимых потерь информации) в среднем на 15%  по сравнению с предыдущими результатами 
*
э3  и на 

9% по сравнению с  погрешность *
э1 , рассчитанной без учета предлагаемых автором методик 

совершенствования теории тестового контроля на этапе идентификации результатов тестирования  

( 2
4 =29,84; *

э
2

4 =36,40; 2
4k =1,83; 2

4 =0,59). 

Таким образом, авторами рассмотрены новые аспекты повышения точности педагогических измерений 
путем проведения аналогии с классической теорией измерений физических величин, позволившей 
минимизировать необратимые потери информации между субъектами (объектами) – участниками тестового 
сеанса, оптимизировав тем самым основные показатели качества тестового сеанса, как надежность  
(воспроизводимость его результатов) и валидность теста (способности теста служить поставленной цели 
измерения), объективность и достоверность оценки результатов тестирования (адекватность полученных 
результатов реальному уровню знаний студентов). 
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ЦАП І АЦП НА ОСНОВІ АТТЕНЮАТОРА-ПОДІЛЬНИКА  
ТРОЦИШИНА (АПТ) І ЙОГО МОДИФІКАЦІЇ 

 
Всі сучасні ЦАП і АЦП реалізуються на принципах двійкового підходу і мають принципові 

обмеження, які не дозволяють ОДНОЧАСНО ЗБІЛЬШУВАТИ І ТОЧНІСТЬ (роздільну здатність) і 
швидкодію  перетворень. 

Крім цього «фундаментального обмеження» існують і інші: 
1. Використання ДК (дільника Кельвіна) у ЦАП і АЦП паралельної дії обмежено збільшенням 

кількості резисторів, що різко зростає і принципово рівне кількості рівнів квантування???; 
2. Використання матриць R-2R при роботі більш ніж 16 розрядів принципово обмежені 

технологічним розкидом параметрів та рівнем шумів (при діленні сигналу на 
152 ); 

3. Неможливо одночасно підвищувати і точність і швидкість перетворення шляхом збільшення 
кількості резисторів дільника, збільшуються шуми; 

4. Неможливо проводити адаптацію ЦАП і АЦП шляхом формування характеристики перетворення 
до процесу перетворення. 

Викладення матеріалу розпочнемо із визначення позначень та запису математичних моделей у 
формалізованому вигляді (таблиця.1). 

Таблиця .1. 
Класичний 
двійковий ЦАП 
(АЦП)N_classik N

i
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A
n

2
 , де   121  N
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D
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n   де  N

lkji D,C,B,A 21 , N – кількість значень 

подільника 
 
Для підтвердження першого висловлювання про збільшення квантових точок для АПТ_8 із 8 до 22 

наведемо порівняльні графіки, для відповідних випадків.рис.1. 
Принцип утворення нових квантова них позначок на вимірювальній шкалі пояснюють рис.3 та 

таблиця.2, де розглянуто варіант методу коінциденції на двох подільника на 8 для А (горизонтальна лінійка) 
і В (вертикальна лінійка). В таблиці приведено квантові значення точок КШВП для конкретних значень А і 
В, виділено кольором саме ті значення і коди, які використовуються зараз у світі. 
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Рис. 1 – Порівняння у відносних нормированих одиницях     Рис.2.  Схема Атенюатора -подільника Троцишина для 8R 

квантованих вимірювальних шкал:16 - коінциденція (В), 
 8 - коінциденція (С), 1 / 8 - двійкова (D) (класична)  
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Рис.3. Принцип утворення шкали коінциденції 

 
Таблиця.2. Точки КШВП 

n-
порядк. 

Шкала- 
8_coen-
cidenc 

i j 

1 0.0000     
2 0.1250  A= 1  B= 8 
3 0.1428  A= 1  B= 7 
4 0.1666  A= 1  B= 6 
5 0.2000  A= 1  B= 5 
6 0.2500  A= 1  B= 4 
7 0.2857  A= 2  B= 7 
8 0.3333  A= 1  B= 3 
9 0.3750  A= 3  B= 8 
10 0.4000  A= 2  B= 5 
11 0.4285  A= 3  B= 7  

n-
порядк.

Шкала- 
8_coen-
cidenc 

i j 

12 0.5000  A= 1  B= 2 
13 0.5714  A= 4  B= 7 
14 0.6000  A= 3  B= 5 
15 0.6250  A= 5  B= 8 
16 0.6666  A= 2  B= 3 
17 0.7142  A= 5  B= 7 
18 0.7500  A= 3  B= 4 
19 0.8000  A= 4  B= 5 
20 0.8333  A= 5  B= 6 
21 0.8571  A= 6  B= 7 
22 0.8750  A= 7  B= 8 
23 1.0000  A= 1  B= 1  

 
Зона повторів є елементом надлишковості перетворення і може не використовуватися, якщо не 

стоїть питання самокалібрування та коригування параметрів та характеристик перетворення. 
Номери у комірках таблиці коінциденції (А/В) показують порядковий номер на шкалі, звідки видно, 

що класична шкала (верхній рядок) є лише часткових випадком більш загального випадку шкали 
коінциденції, яка має 22 точки квантованого перетворення (таблиця.2), в тому числі і включає точки 
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класичної шкали (зелений колір). Таким чином, 22 точки перетворення отримано, і характеристика 
перетворення має очевидні переваги за кроком квантування та роздільною здатністю. 

Необхідно відзначити, що КШВП super_8 у вказаному діапазоні перетворення 0.000-1.000 має вже 
166 квантованих точок, при використанні двох АПТ_8, які реалізують відповідно А/В і D/C. Повна КШВП 
super_8, в діапазоні 0.000-64.000, має 331 поділку!, і вигляд рис.6, а її відхилення - рис.4,5. 
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Рис. 4. Квантова шкала вимірювального перетворення super_8       Рис.5. Деталізация значень відхилення від от лінійного 

закону         КШВП super_8в діапазоні 0.000-1.000  
 

Повна КШВП super_8, в діапазоні 0.000-64.000 є цікавою тим, що має чітко виражений 
логарифмічний закон зміни, тому для перетворення у {Децибелах} вона буде лінійною, і в діапазоні до 200 
точок, відхилення менше ніж 0,03, і це все при діленні сигналів, максимум на 8, які відповідають 
відхиленню у 0,125. Таким чином, ми досягли вказаних 166 точок КШВП super_8, в діапазоні 0.000-1.000, 

але питання лінійності викликають деякі запитання, відповіді на які дає 

l

k

j

i
S_D D

C

B

A
n   - сумарно 

різницеве перетворення на двох АПТ_8, при цьому вигляд КШВП D_S_8 показано на рис.6, а відхилення від 
лінійного закону на рис.7. 

Очевидним тут є практично лінійна характеристика КШВП D_S_8, в діапазоні 0.000-1.000, яка має 
169 точок!, а рівень відхилення лежить в межах характерних для 7 бітного класичного перетворювача (1/128 
~0,0078). Тому, хочимо нагадати, що вказані результати отримано лише при використанні двох АПТ_8, 
виходи якіх підключено до схем додавання та віднімання . На рис.10 приведена схема модуля 
перетворювача D_S_8. 
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    Рис.6. Характеристика КШВП D_S_8, в діапазоні 0.000-1.000       Рис.7. Відхилення КШВП D_S_8, в діапазоні 0.000-1.000 
 
Нове покоління ЦАП і АЦП істотно перевищує всі відомі і ІСНУЮЧІ методи та апаратуру 

перетворення. Використання Базових АПТ дозволяє створювати програмувальні за структурою та 
перетворення ЦАП (АЦП) з адаптуються і програмованими параметрами на одному кристалі. В основі 
пропонованого напряму лежать принципи і методологія Квантової теорії вимірювань (КТВ), суть якої в 
тому, що вимірювальне перетворення МОЖЕ І МАЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ КВАНТОВІ СТАНИ 
РІВНЯННЯ вимірювального перетворення, а не тільки «зручні (наявні) класичні методи» [2-4]. 
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Пропонуються такі види ЦАП і АЦП побудовані з використанням принципів і методів коінціденції і 
сумарно-різницевого опрацювання:\1. Коінціденції (N_coincidenc); 

2. Подвійної коінціденції (N_super); 
3. Сумарно-різницева (дельта-сигма) (N_D_S); 
4. Комбінована 2 і 3 (N_comby). 
Як породжувач функціонального вузла застосовується атенюатор-подільник Троцишина (замість 

подільника Кельвіна) [5]. 
Як, видно, із рис.13-14, дійсно, поставлені на початку статті завдання отримати 22, 166, 169, і навіть 

247 точок КШВП досягнуто шляхом використання всього лише ланцюжка (або двох ланцюжків) із 8 
однакових резисторів, які включено по схемі атенюатора–подільника Троцишина [5], коли використання 
класичних двійкових підходів (подільник Кельвіна) дасть всі ті ж 8 квантованих поділок (класична  шкала). 

Висновки. 
1. Нове покоління ЦАП і АЦП істотно перевищує всі відомі і ІСНУЮЧІ методи та апаратуру 

перетворення за потужністю КШВП за кількістю точок досягла 247 замість 8. 
2. Використання Базових АПТ дозволяє створювати програмовані за структурою та перетворення 

ЦАП (АЦП) з адаптованими і програмованими параметрами на одному кристалі. 
3. Конкретизація пропозицій до впровадження становить: 
 Розробка і виготовлення ЦАП нового покоління на основі АПТ; 
Розробка і виготовлення АЦП паралельного типу з підвищеною роздільною здатністю і швидкодією 

і мінімізацією шумів; 
Розробка АЦП з високою роздільною здатністю послідовного наближення з розрядністю 19-20, 

всього на 64 резисторних АПТ; 
4. Розробка і освоєння масового випуску універсального програмованого ЦАП (АЦП) кристалу для 

широкого класу задач цифрової обробки з програмованими структурою, типом перетворення, видом 
характеристики, і програмованими параметрами перетворення. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШУМІВ У DDS ТА МЕТОД  

ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ПЕРІОДИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ 
 
У розвинутих країнах світу активно ведуться розробки технології, що отримала загальну назву 

Software Defined Radio (SDR) -  радіозв’язок з програмованими параметрами компонентів (РППК)[1]. 
Вихідним елементом радіопередавача у такій технології є, як правило, цифровий синтезатор частоти з 
можливістю модуляції усіх базових параметрів сигналу (фази, частоти, амплітуди). Параметри такого 
синтезатора визначають якість роботи систем побудованих за технологією  SDR. У процесі роботи DDS 
синтезатора виникає цілий ряд джерел похибок і шумів синтезатора, що призводить до погіршення тактико-
технічних характеристик такої апаратури. Завданням роботи є виявлення оптимальної побудови внутрішньої 
структури синтезатора з метою мінімізації шумів  систем SDR.  

 
Аналіз досліджень та публікацій 

Як правило у DDS синтезаторі виділяють шість джерел шумів, що символічно зображені на  рис.1.   
Цими джерелами є: pe - операція відсікання адресу перед перетворювачем фаза-амплітуда (постійна 

пам'ять із записок відліків функції синус), ñò èñe - спотворення від стиснення синусоїдальної функції у 

постійній пам’яті, Àe  - точність збереження амплітуди функції синуса, що зберігається у постійному 

запам’ятовуючому пристрої, clkn  - фазовий шум тактової частоти, f - похибка частоти. 

 

 
 

Рис.1. Структурна схема DDS із джерелами виникнення шумів. 
 
Основним джерелом похибок синтезу є ефект виникнення спотворення синтезованого сигналу в 

процесі відкидання молодших розрядів  регістру фази, тобто перетворення j-розрядного слова у k-розрядне. 
Розглянемо більш детально цей процес. 

В ідеальному випадку без цієї процедури відсікання молодших біт – вихідна послідовність відліків 
синтезованого сигналу може бути представлена: 

( ) sin(2 )
2 j

P
s n n 

 . 
 

(1) 

Через те що об’єм пам’яті, що використовується у синтезаторах, обмежений здійснюється 
процедура усічення кодового слова з j до k-біт, що приводить до перетворення виразу 1 у 2 (квадратні дужки 
[] тут означають процедуру усічення значення фазового акумулятора до цілого числа: 
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Цей вираз може бути представлено: 
2

( ) sin( ( ( )))
2

Pj
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   , 

 
(3) 

де ( )pe n  - помилка відсікання фази.  Фазові помилки послідовності відліків обмежені за своїм 

максимальним значенням 

( ) 2 j k
Pe n  ,  

 

та мають той самий період. Помилки відсікання фази виникають лише тоді коли ( ,2 )jНСД P  менший 

ніж 2 j k . Якщо ж ( ,2 )jНСД P  рівний або більший за 2 j k тоді молодші біти  фази дорівнюють нулеві і 

фазових помилок не виникає. 
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Рис.2. Типовий вигляд спектру DDS синтезатора частоти. (1 – основна синтезована частота, 2- бічні складові, що виникають у 

наслідок відсікання молодших розрядів фазового слова) [2] 
 

Розподіл цих складових, та їх амплітуди можуть бути обчислені за  формулами 9 та 10. Ці складові 
виникають внаслідок обмеження пам’яті синтезатора.  Процес відсікання фази носить періодичний характер 
і таким чином призводить до  виникнення спотворень. У роботі [4] запропоновано до  сигналу фазового 
акумулятора додавати  псевдовипадкову послідовність з великим періодом повторення. Структурна схема 
запропонованого методу представлена на рис.3. 

 

 
Рис.3. Додавання псевдовипадкової послідовності до вихідного сигналу фазового акумулятора [4] 

 
Отже застосування  паралельних структур цифрових синтезаторів прямого синтезу DDS значно 

покращує шумові характеристики синтезаторів, проте ускладнює їх внутрішню будову. Розглянуто кілька 
методів спрощення паралельних синтезаторів прямого цифрового синтезу. Запропоновані синтезатори 
можуть бути використані у апаратурі, до якої висуваються вимоги високої точності синтезу частоти з 
одночасним забезпеченням спектральної чистоти синтезованого сигналу.  

 
Література 

 
1. Силин А. Технология Software Defined Radio . Теория, принципы и примеры аппаратных 

платформ / Силин А.  // Технологии и стандарты. – 2007. – № 2. – С. 22 – 27. 
2. Vankka J. Direct Digital Synthesizers:Theory, Design and Applications/ Vankka J.   // Helsinki 

University of Technology. – 2000. – С. 192. 
3. Манассевич В, Синтезаторы  частот. Теория  и  проектирование: Пер.  с  англ./Под  ред. А.С. 

Галина. – М.: Связь, 1979. 
4. Yuanwang Yang, Jingye Cai A Novel DDS Structure with Low Phase Noise and spurs/ Yuanwang Yang 

// UESTC, Chengdu. – 2011.. 
 



Матеріали конференції "ВОТТП-2012", 5-8 червня 2012 р. 

106 Тези доповідей  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах-2012
 

УДК 621 

С.С. КОВАЛЬЧУК 
Хмельницький національний університет 

 
ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ В СИСТЕМІ АДАПТИВНОГО  

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ ЛЕЗВІЙНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 
 
Не можливо представити сучасну науку про різання металів без математичного моделювання як 

самого процесу в цілому, так і його елементів. Суть математичного моделювання  полягає в заміні самого 
процесу його образом – математичною моделлю і подальше дослідження моделі з допомогою 
обчислювально-логічних алгоритмів, що реалізовуються на комп'ютерах (обчислювальний експеримент).   

Якщо говорити про наукові дослідження процесу різання на основі математичного та 
комп’ютерного моделювання, то ці задачі досить активно реалізуються в багатьох наукових школах. В той 
же час, створені математичні моделі не можуть в повній мірі відображати реальний процес із за значних 
розходжень механічних властивостей інструментального та оброблювального матеріалу в умовах поставки. 
Це вимагає додаткових уточнень механічних властивостей, розробки складних пристроїв, які дозволяють 
визначати механічні властивості при зміні умов різання.  Ці причини приводять до того, що аналітичні 
дослідження процесу різання скоріше всього мають рекомендаційний характер, і  їх важко вбудувати в 
системи САПР для прогнозування працездатності інструменту, або в реальну систему ЧПК для підтримки 
надійності виконання операції.  

Вирішення протиріч в побудові адекватної математично моделі, на наш погляд, можливе на основі 
розвитку методів адаптивного моделювання. Ці методи досить активно розвивались в радіотехніці, інших 
сферах.  

Складність побудови адаптивної моделі складного процесу  в поєднанні адекватної математичної 
моделі та вимірювального пристрою, який би в заданий проміжок часу визначав необхідні параметри 
технологічної системи. 

Основними інформативними параметрами процесу різання є сили різання, температура та вібрація.  
Пропонується програмно – апаратний комплекс по вимірюванні вище названих параметрів як  

складова адаптивної моделі. Необхідність його створення полягала в тому, що відомі існуючі засоби 
контролю не забезпечують необхідних характеристик.  

В основу структурної схеми установки для вимірювання основних характеристик процесу різання (рис. 
1) необхідних для створення адаптивних моделей покладені результати теоретичних, узагальнюючих й 
експериментальних досліджень, проведених ХНУ[1,2]. 

  

 
Рис. 1. Структурна схема установки  

 
Розроблений комплекс дозволяє з заданою точністю отримати вихідні реальні технологічні 

параметри процесу різанні, та забезпечити адаптацію чисельної моделі  для визначення контактних 
навантажень на поверхні інструменту та прогнозування його зношення  
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ СИСТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ДЛЯ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИХ СИСТЕМ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДУ  

 
Сучасний електропривод являє собою складну електромеханічну систему, що об'єднує в собі 

електромеханічний перетворювач енергії (двигун), перетворювач електричної енергії та цифрову систему 
управління. Він забезпечує перетворення електричної енергії в механічну відповідно до вимог 
технологічного обладнання. Проте розробка сучасних високопродуктивних, компактних і економічних 
систем часто стримується відсутністю точних моделей, що дають повний опис всіх протікають в системі 
процесів. Для уточнення діючих моделей необхідний великий обсяг експериментальних даних, а це 
потребує великих енергозатрат. Оптимізація отримання таких даних можлива лише в умовах повної 
автоматизації експерименту.  

Як відомо електропривод є сильним джерелом перешкод, тому одержувані експериментальні дані 
важко аналізувати з - за присутності в них шумів. 

Розроблене в LabView програмне забезпечення стенду забезпечує дослідження електромеханічних 
систем в стаціонарних і динамічних режимах, настройку і оптимізацію параметрів досліджуваних 
електроприводів.  Це дозволило розробити систему автоматичного керування асинхронним двигуном 
– САК АД. 

В САК АД використана система гнучкого перепрограмовування, тобто достатньо легко і швидко 
змінити програму роботи системи. Це забезпечується за допомогою програмного забезпечення LabView та 
m – DAQ від Холіт Дейта Сістемс.  Віртуальний прилад (ВП) має в собі лицьову панель (рис. 6), яка нагадує 
своїм виглядом передню (лицьову) панель реального приладу з різнорідними кнопками, тумблерами, 
графіками і таким іншим, тобто це є блок введення і блок виведення та блок – діаграму, в якій фактично і 
складається сама програма і обробка інформації.  

Отже, створена програма має виконувати опитування аналогових портів 1inA  та 7inA  для отримання 

інформації з АД та подачу сигналу на порт / 6i oD  для управлінням АД [3]. 
 

 
Рисунок 1 –  Лицьова панель ВП САК АД та  Блок –схема САК АД 

 
Отримана схема дозволяє проводити керування АД та його контроль по струму споживання і 

частоті обертання ротора, зберігати результати в документах ПК з найменшими енергозатратами. 
В результаті цього ми і отримуємо виконання потрібних нам дій з мінімальними енергозатратами, а 

результати отриманої інформації значно високі. 
Таким чином розроблена енергозберігаюча система, яка може бути використана для управління та 

дослідження роботи електроприводу та іншої електромеханічної системи. 
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АВТОМАТИЗОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОЛІЗУ 
 

При виготовленні радіоелектронної апаратури широко застосовується гальванічне покриття деталей 

різними методами. Найпоширеніші технологічні процеси покриття в радіоелектронній апаратурі 

застосовуються такі як цинкування, хромування; кадмування для забезпечення корозостійкості металевих 

конструкцій; хромування, нікелювання застосовуються як декоративне покриття; сріблення, золочення 

застосовується для контактних з’єднань, хвильоводів, об’ємних резонаторів НВЧ; міднення найбільше 

використовується для виготовлення друкованих плат. 

Масове використання спеціального технологічного обладнання поряд із застосуванням нових 

матеріалів дає можливість значно підвищити якість і економію енергоресурсів при виробництві РЕА. Велике 

значення має автоматизація гальванічних процесів, яка дозволяє значно підвищити продуктивність, якість 

виробів, а також звільнити людську працю в тяжких і шкідливих для людини умовах праці. 

При проведенні технологічної операції гальванічного покриття деталей важливе значення має 

вираховування площі покриття деталей для визначення величини струму при якому здійснюється 

гальванічний процес покриття. Від точності визначення площі покриття залежить вільний вибір величини 

струму гальванічного процесу. При збільшеному струмі від необхідного приводить до нерівномірності 

покриття, її шорсткості і збільшення витрат електроенергії. При меншому струмі від необхідного одержуємо 

зменшення прошарку покриття, що приводить до погіршення якості покриття. При покритті міддю 

друкованих плат в першому випадку виникають хибні з’єднання струмопровідних доріжок завдяки 

виникненню голкоподібної шорсткості поверхні покриття; в другому випадку недостатнє покриття, що 

приводить до зменшення перетину з’єднань струмопровідних доріжок друкованої плати, що збільшує опір 

провідних доріжок, погіршує з’єднання контактних майданчиків з металізованими отворами друкованої 

плати. 

Є відомі методи [1] регулювання струму гальванічних процесів які мають слідуючі недоліки:  

- складність пристрою, що впливає на надійність роботи в складних умовах гальванічного 

(висока температура, агресивні пари, волога і т.д.); 

- не враховується вплив значних пульсацій джерела постійного струму які мають місце при 

значних струмах гальванічного процесу приблизно 1500А яке має місце при обробці великих площ 

друкованих плат, що значно впливає на похибку визначення площі металізації; 

- необхідність попереднього визначення коефіцієнтів α і β, що потребує їх уточнення в процесі 

роботи, так як опори контактів підвісок змінюються випадковим чином внаслідок «підгарів», зносу 

окислення. 

Для усунення цих недоліків необхідно розроблено більш придатний метод для автоматичного 

регулювання процесів електролізу які використовують великі струми при гальванічних процесів покриття. 

Запропонований метод базується на використанні особливої ділянки форми кривої вольт-амперної 

характеристики гальванічних ванн. Як нам вже відомо [2], вольт-амперна характеристика гальванічної ванни 

являє собою висхідну криву з пологою лінійною ділянкою «поличкою».  

На рис.1 зображено фунціональну схему регулювання струму гальванічного процесу мідніння 

друкованих плат. Завдяки введення допоміжного катоду 1(4) і допоміжного катоду 2(5) джерела змінного 

струму (7) дані з яких поступають на пристрій регулювання гальванічного струму який з допомогою 

мікрконтролера автоматично визначає величину напруги яка відповідає пологій ділянці вольтамперної 

характеристики що є оптимальним режимом гальванічного процесу. 

Даний метод дозволяє у широких межах рнгулювати гальванічний струм при великих пульсаціях 

джерела постійного струму, що важливо для реальних гальванічних ліній типу АГ-44.  
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Рис. 1 - Функціональна схема реалізації методу  автоматичного врегулювання струму гальванічного процесу. 
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Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі 
екологічної освіти і виховання підростаючого покоління 

 
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 
 

 
 
Хмельницький ОЕНЦУМ  створений на базі, реорганізованої 19 серпня 1992 року, обласної станції 

юних натуралістів (наказ Хмельницького облуправління освіти від 19 серпня 1992 року № 44), яка діяла в м. 
Проскурові з 01 серпня 1952 року. Згідно рішення Хмельницького облвиконкому від 14 жовтня 1976 року № 
280 обласна СЮН отримала приміщення закритої Хмельницької восьмирічної школи № 12, де й 
розміщується в нинішній час. 

Сьогодні в Хмельницькому ОЕНЦУМ діють відділи організаційно-методичної роботи (завідувач – 
Важельська К.О.), біології (завідувач – Зотова О.В.), сільського господарства (завідувач Петраш Ю.В.), 
екології та охорони природи (завідувач – Гораль О.О.), працюють 12  педпрацівників, кожен з яких має 
вищу педагогічну освіту, 4 педагоги – Відмінники освіти України.  

З 01 вересня 2011 року ХОЕНЦУМ організував 60 дитячих об’єднань, якими охоплено 900 юннатів. 
 Для юних природолюбів діють гуртки юні ботаніки, юні агрохіміки, юні рослинники, юні генетики-

селекціонери, юні овочівники, біологія людини, юні садівники, юні зоологи, юні валеологи, юні фізіологи 
рослин, юні екологи-краєзнавці, юні екологи, юні квітникарі, юні акваріумісти, експериментальна 
мікробіологія, юні друзі природи, юні орнітологи, юні лісівники-дендрологи, юні аматори зеленої 
архітектури, юні картоплярі, 33 з яких працює на базі закладу.  

За кошти Хмельницького ОЕНЦУМ на базі кращих сільських шкіл області організовано діяльність 
27 дитячих еколого-натуралістичних об’єднань під керівництвом 18 педагогів-ентузіастів юннатівської 
роботи. 

Поряд з обласним ЕНЦУМ діють Кам’янець-Подільський МЕНЦУМ, Шепетівський МЦЕНТУМ, 
Славутський МЦЕНТУМ і Дунаєвецька райСЮН. 

На запрошення Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук 
України з 27 по 28 жовтня 2010 року педагогічні працівники закладу були учасниками Другої виставки 
,,Інноватика в освіті України”. За представлені виставкові матеріали колектив закладу нагороджений 
Дипломом Національної академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки України. 

В жовтні 2010 року обласний ЕНЦУМ прийняв участь у Всеукраїнській виставці методичної 
літератури ,,Методичне забезпечення якості позашкільної освіти” і був відзначений Дипломом 
Національного ЕНЦУМ в числі кращих позашкільних закладів у номінації ,,Механізм інтеграції науки і 
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освіти у позашкільному навчальному закладі”, а за активну участь у Всеукраїнській виставці-ярмарці 
,,Турбота юних тобі, Україно” заклад  нагороджено Дипломом Національного ЕНЦУМ за високий науково-
методичний рівень представлених матеріалів з дослідництва. 

З 2 по 4 березня 2011 року педагогічні працівники закладу на запрошення організаторів заходу 
взяли участь у Другій міжнародній виставці ,,Сучасні навчальні заклади – 2011” і за високу якість 
представлених на виставку матеріалів про діяльність ХОЕНЦУМ заклад був нагороджений її організаторами 
Дипломом, а директор Климчук В.В. - Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України і Національної академії педагогічних наук України. 

З 18 по 20 жовтня 2011 року педагогічні працівники закладу були учасниками Третьої національної 
виставки-презентації ,,Інноватика в сучасній освіті”, на яку підготовили ряд матеріалів, зокрема: 16 
друкованих навчально-методичних посібників, банер ,,Формування творчої та соціальної активності 
учнівської молоді засобами телекомунікаційних проектів в позашкільному еколого-натуралістичному 
закладі”, в якому вказано основні напрямки використання інформаційно-телекомунікаційних технологій у 
роботі закладу і 3 банери про еколого-натуралістичну діяльність закладу та профільних позашкільних 
закладів області, інновації науково-методичної та навчально-виховної діяльності обласного ЕНЦУМ. За 
високий рівень представлених на виставку матеріалів, педколектив закладу отримав Диплом і Подяку 
Національної академії педагогічних наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

Під час цієї важливої науково-педагогічної виставки Хмельницький ОЕНЦУМ став учасником 
тематичного конкурсу в номінації ,,Інновації у діяльності позашкільних закладів освіти”, де представив свій 
досвід роботи ,,Система впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес”. За 
підсумками конкурсу заклад став його лауреатом та отримав  Срібну медаль і Диплом Національної академії 
педагогічних наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

З 01 квітня 2010 року Міністерство освіти і науки України включило Хмельницький ОЕНЦУМ до 
Переліку найбільших позашкільних навчальних закладів України. 

Хмельницький обласний ЕНЦУМ третій рік поспіль нагороджений Дипломами лауреата та лідирує  
серед навчальних закладів-переможців Всеукраїнського відкритого Рейтингу якості позашкільної освіти 
,,Золота когорта позашкільників”. 

За останні роки обласним ЕНЦУМ надруковано та безкоштовно передано в заклади освіти області 
змістовні навчальні посібники ,,Риби, земноводні, плазуни і звірі Хмельниччини”, ,,Птахи Хмельниччини” 
та ,,Річки Хмельниччини” за редакцією керівника гуртків юних зоологів обласного ЕНЦУМ В.Д. Говоруна, 
,,Заповідні перлини Хмельниччини’’, ,,Екологічна освіта на Хмельниччині” та ,, Червона книга України: 
рослини Хмельниччини”. 

Навчально-дослідна земельна ділянка Хмельницького ОЕНЦУМ визнана в числі кращих в Україні 
за результатами Всеукраїнського конкурсу-огляду навчально-дослідних земельних ділянок і в 2010 році 
отримала від його організаторів Диплом І ступеню, як переможець цього важливого заходу. 

Обласний ЕНЦУМ є активним організатором і учасником діяльності Хмельницького 
територіального відділення Малої академії наук України, ініціатором проведення ряду обласних та 
Всеукраїнських масових еколого-натуралістичних, природознавчих і природоохоронних заходів. 

Особлива увага педколективом закладу приділяється виявленню в закладах освіти області і 
залученню до науково-дослідницької роботи обдарованих школярів та юннатів, регулярному проведенню 
для них профільних науково-практичних конференцій, досягненню плідної результативності співпраці юних 
дослідників з науковцями, активній підтримці діяльності педагогів-ентузіастів юннатівської роботи в 
школах Хмельниччини. 

З метою удосконалення ефективності і якості навчально-виховного процесу та забезпечення 
можливості кожному юннату і педагогу рівного доступу до різних джерел знань, в 2007 році в закладі 
створена сучасна інформаційно-телекомунікаційна радіомережа швидкісного Інтернету ,,Unnat - Radio”, 
розрахована на 50 абонентів, у  яку  включено всі стаціонарні та 15 портативних комп’ютерів ,,ASUS”. 

На базі  Хмельницького обласного ЕНЦУМ з 1994 року працює експериментальний майданчик 
Академії педагогічних наук України з питань науково-методичного забезпечення екологічної освіти і 
виховання та формування екологічної культури учнівської молоді, а з 2008 року – з питань формування 
творчої та соціально активної особистості засобами телекомунікаційних проектів у позашкільних  
навчальних закладах. 

З 24 по 26 травня цього року Хмельницький ОЕНЦУМ забезпечив організоване проведення  на базі 
закладів освіти і науки Хмельниччини міжнародної науково-практичної конференції ,,Інформаційно-
комунікаційні технології в освіті: територія партнерства”, яка відбулася під егідою Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України і Хмельницької обласної державної адміністрації. 

Конференція проводилась з метою ознайомлення  її учасників з надбаннями освітян  і науковців 
Хмельниччини зі створення в навчальних закладах освітніх інформаційних - телекомунікаційних систем, 
обміну досвідом  щодо їх практичного використання для потреб навчально-виховного процесу, професійної 
підготовки учнівської та студентської молоді, а також визначення перспектив розвитку інформаційно-
телекомунікаційних мереж в системі освіти і науки України,  впливу новітніх інформаційно-
телекомунікаційних технологій на підвищення ефективності і якості навчального процесу, забезпечення 
стабільного взаємообміну інформацією, освітніми та науковими ресурсами, забезпечення рівного доступу 
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учнів і студентів, педагогів та науковців до якісних джерел знань.  
Програмою заходу було передбачено творчу роботу на базі Хмельницького інституту 

післядипломної педагогічної освіти, Хмельницького національного університету, Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії, фінансово-економічного та політехнічного коледжів, вищого 
професійного училища № 4, обласних центрів еколого-натуралістичної та науково-технічної творчості 
учнівської молоді, спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 29 м. Хмельницького та навчально-
виховного комплексу села Малиничі Хмельницького району. 

Учасники конференції, яких привітав листівкою перший віце-президент Національної академії 
педагогічних наук України Василь Мадзігон,  протягом трьох днів зацікавлено знайомились з діючими 
локальними комп’ютерними мережами інформаційних систем навчальних закладів, їх технічним 
оснащенням, наявними в них електронними засобами навчання та науково-освітніми ресурсами, 
сформованими науковцями і вчителями нашого краю на основі сучасних інформаційних джерел і власних 
творчих напрацювань, організацією навчальної та науково-методичної роботи. 

Цікавими та змістовними були презентації практичної діяльності освітніх і наукових закладів та 
доповідачів з 22 областей України, котрі не лише демонстрували свої надбання, а й переконливо 
пропонували власне бачення шляхів розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем та впровадження 
новітніх інформаційних-телекомунікаційних технологій в навчально-виховний процес і можливості їх 
раціонального використання для забезпечення потреб його учасників в джерелах якісних знань. 

Особливу увагу викликало ефективне використання цифрових технологій та портативних 
комп’ютерів (ноутбуків) мобільних комп’ютерних  кабінетів, веб-камер і відеозв’язку, широкоформатних 
плазмових TV з функціями моніторів, мультимедійних технічних засобів навчання, телекомунікаційних 
радіомереж з швидкісним інтернетом Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді, який за допомогою ТОВ ,,Інфоком” став одним із піонерів цього напрямку діяльності в 
галузі освіти. 

Продемонстровані науковцями Хмельницького національного університету та Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії інформаційно-телекомунікаційні технології навчання викликали не лише 
професійну зацікавленість і схвалення учасниками заходу, а й засвідчили їх безумовну перспективність та 
гостру потребу в них навчальних закладів.  

Науково-педагогічні матеріали конференції опубліковано її організаторами в міжнародному 
науково-технічному журналі ,,Вимірювальна  та обчислювальна техніка в технологічних процесах” (№1 
2011 р.)  Хмельницького національного університету, примірники якого отримали всі автори  наукових і 
педагогічних публікацій та учасники заходу. 

Конференція стала яскравим свідченням важливості і актуальності процесу глобальної 
інформатизації начальних закладів, гостроти проблем матеріально-технічного, програмного та кадрового 
забезпечення потреб навчально-виховного процесу загальноосвітніх і позашкільних закладів та науково-
педагогічної діяльності вищої школи, усвідомленого й наполегливого прагнення учнівської та студентської 
молоді до володіння новітніми інформаційно-телекомунікаційними технологіями, здатними забезпечити 
повноцінний доступ до необхідних науково-освітніх ресурсів. 

В 2011 році Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді ввійшов в 
число навчальних закладів, які за вагомий внесок в розвиток освіти і науки Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України нагородило Дипломом, почесною відзнакою і внесло до Книги пошани ,,Флагмани 
освіти і науки України”. 

 
Директор Хмельницького 
ОЕНЦУМ  В.В. Климчук 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ 

У ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" 

 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
1. До опублікування у фаховому журналі "Вісник Хмельницького національного університету" 

приймаються наукові праці, що ніколи не друкувалися раніше, із зазначених нижче галузей: 
- економіка, бухгалтерський облік, аудит; 
- технічні науки, з напрямків: 

1) машинознавство та обробка матеріалів в машинобудуванні; 
2) радіотехніка, електроніка та телекомунікації; 
3) технології харчової та легкої промисловості; 

2. Мови написання рукопису статті: 
- українська; 
- російська; 
- англійська (ТІЛЬКИ для статей із закордонними співавторами). 

3. Терміни прийому статей до друку та публікації: 
Статті приймаються протягом року у поточному режимі. Формування випуску журналу 

відбувається при накопиченні необхідного мінімального обсягу статей у 200 сторінок в сумі. 
В загальному, прийом статей йде у 2 періоди року:  
1) від 4 січня до 30 червня (№1–№4); 
2) від 1 вересня до 28 грудня (№5–№6). 
4. Редакція приймає статті лише у паперовому варіанті згідно наведених нижче вимог з усіма 

супровідними документами згідно п. 7 "Форма подання статті". Рукописи, надані тільки на електрону 
пошту без паперової копії квитанції про оплату до розгляду та друку не приймаються. 

5. Рукопис статті подається до редакції у наступній формі: 
обов’язково файл на дискеті (формат 3,5") або CD-диску. Бажано на дискету (диск) 

записувати копію файлу2; 
обов’язково один примірник роздрукованої статті (дивіться п. 7 "Форма подання статті" 

чинних вимог); 
6. Рукопис статті, підписаний авторами, супроводжується3: 

- експертним висновком, написаною рецензентом – обов’язково для технічного напрямку; 
- внутрішньою рецензією, підписаною співробітником ВУЗу – доктором наук або кандидатом 
наук (тільки якщо немає доктора наук за відповідним напрямом4), де працює автор; 

- заявою авторів про друкування рукопису статті відповідно до форми; 
- відомостями про автора (авторів), з яким надалі редколегія буде підтримувати контакт 
щодо публікації рукопису. 

Звертаємо увагу на те, що експертний висновок, внутрішня рецензія та заява надаються у друкованому 
вигляді  з  підписами  авторів.  Додатково  –  на  електрону  адресу  як  відскановані  документи.  Рукописи,  що  не 
відповідають цій вимозі можуть бути повернені авторам. 

7. Форма подання статті5: 
- кількість співавторів – не більше трьох. 
- об’єм рукопису повинен складати не менше 4 сторінок6, але не перевищувати 12 сторінок, 
включаючи рисунки та таблиці; 

- найменування файлу рекомендується давати у формі: 
"прізвище 1-го автора" – "1–5 слів назви статті"; 

                                           
2 Додаткову інформацію з цього питання дивіться за internet-адресою http://visniktup.narod.ru/help/ 
3 Всі супровідні матеріали, що вимагаються редакцією, представлені на сайті журналу за адресою 
http://visniktup.narod.ru/support/ 
4 У випадку рецензії підписаною кандидатом наук, редакція залишає за собою право проведення рецензування статті у 
стороннього рецензента 
5 Всі назви пунктів відносяться до російськомовних версій редакторів Microsoft® Office Word for Windows® версій 97 / 
2000 / XP (2002) / 2003 (версії 8.0-11.0, відповідно). 
6 Обсяг статті у 4 сторінки є мінімумом, при якому гарантується стаття в журналі обсягом не менше 3 сторінок із  
інтервалом "1,0", що складає мінімальний обсяг статті згідно вимог ВАК України. Інтервал "1,3" необхідний при 
корегуванні паперового варіанту статті та взятий за основу при розрахунку вартості друку однієї сторінки рукопису ! 
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8. Параметри файлу рукопису: 
- рукопис повинен бути підготовлений за допомогою редактора Word for Windows® (версії 97, 

2000, XP, 2003) або іншого сумісного редактора7 та поданий у вигляді ЄДИНОГО файлу. 
Формат файлу – DOC; дозволяється використання формату RTF; 

УВАГА! При використанні сумісного редактору всі формули та інший графічний матеріал, що 
міститься у статті має бути представлено у вигляді окремих цілісних графічних об’єктів 
векторного формату, в якому текст представлено за допомогою кривих, або із застосуванням 
об’єктів растрового формату із якістю не менше 200 dpi. 

При поданні файлів форматів DOCX / DOCM (Microsoft ® Office Word  for Windows® 2007  format), 
ODT  /  ODF  (OpenOffice  /  StarOffice  format)  або  форматів  DOC/RTF  створиних  у  сумісних  програмах, 
рукописи  приймаються  до  друку,  але  редакція  знімає  з  себе  відповідальність  за  якість  відтворення 
оригінального  вмісту  рукопису  статті  у  журналі  НАВІТЬ  за  умов  наявності  авторської  копії  статті  у 
паперовому вигляді.  

- рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок із вільним розміщенням нумерації в 
листі; 

- файл НЕ ПОВИНЕН мати попередніх версій, заборони на редагування або доступу за 
паролем, обмеження доступу за системою Microsoft Windows® Rights Management Services™ 
(RMS), наявної та ще не прийнятої коректури у документа;8 

- формат страницы  – А4 (210  297), орієнтація сторінки – "книжная"; 
- поля: слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; сверху – 2,5 см; снизу – 2,5 см; переплет – 0 см; 
- інтервал меж рядками – 1,3 (має бути обраний пункт "множитель"); 

БУДЬТЕ  УВАЖНІ!  Інтервал  між  рядками  в  журналі  завжди  є  1,0  (одинарний).  Тому,  розмір  статті  в 
журналі завжди менший від поданого рукопису із інтервалом 1,3. Дивіться п.7 цих вимог та роз’яснення. 

- інтервал між абзацами "перед", "после" – 0 пт; 
- відступи "слева", "справа" – 0 пт; 
- відступ першої строчки – 1,27 см (допускається "1,25 см" для редактора Word версій XP / 

2003 / 2007); 
- рисунки, фотографії, графіки слід вставляти в текст статті як об’єкт; положення об’єкту – 

"в тексте"; неінформативні складові рисунку, такі як пустий простір навколо, мають бути 
видалені; 

- рисунки, створені у вбудованому у редакторі Word редакторі рисунків, слід подавати як 
згруповані об’єкти; положення об’єкту – "в тексте"; 

- рисунки та таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути 
розташовані після того абзацу, в якому на них робиться перше посилання в тексті. 

Не дозволяється: 
‐ подання рисунків, таблиць чи інших додаткових матеріалів у вигляді окремих файлів; 
‐ розміщення будь‐якого матеріалу, що відноситься до статті, після розділу "Література"; 
‐ вставка об’єктів у документ у вигляді зв’язку із зовнішнім документом. 

Нехтування цими вимогами подання інформації  
сповільнює підготовку до включення Вашої статті в черговий журнал 

9. Текст рукопису має бути побудований за загальноприйнятою схемою (приклад оформлення 
рукопису статті наведено у кінці чинних вимог): 

- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт.); 
- ініціали та прізвища авторів - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times 

New Roman, 12 пт.). Порядок подання: ім’я, по-батькові, прізвище.; 
- назва організації, де працює автор – повністю справа (Times New Roman, 8 пт.); 

                                           
7 До сумісних програм електронного документообігу відносяться – Microsoft ® Office Word 2007/2010 (версія 12.0, 13.0), 
StarOffice 5/6 версій, OpenOffice не нижче 2.0 (рекомендовано не нижче 3.0), Abiword 1.0.5, Easy Office, Hieroglyph, а 
також інші програми поза цим списком, що створюють файли, сумісні з Microsoft® Office Word for Windows® версій 97 
/ 2000 / XP (2002) / 2003 (версії 8.0-11.0, відповідно). 
8 При блокуванні доступу до документа паролем, редакція залишає за собою право відмовити у опубліковуванні 
рукопису без повернення оплати. 
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В  заголовку  статті  не  потрібно  вказувати  наукове  звання  автора(ів),  а  також  ким  працює  автор(и), 
також не потрібно вказувати назву факультету або кафедри, де працює автор (або автори) та  іншу інформацію 
крім назви ВУЗу. Контактна інформація має бути приведена у окремому файлі. 

Назва організації – лише назва ВНЗ або установи. Якщо з назви місця роботи не зрозуміло назву міста, то 
назва міста має бути також вказана явно. 

Наприклад: 
Хмельницький національний університет (без "м. Хмельницький"); 
Херсонський національний технічний університет (без "м. Херсон"); 

але 
Українська інженерно‐педагогічна академія, м. Харків. 

Будьте уважні! 

Відповідно до рішення ВАК України №7‐05/1 від 15.01.2003р, структура статті має містити 
наступні елементи: 

1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор; 

3) виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 
4) формулювання цілей статті (постановка завдання); 
5) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
6) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); 
- назва статті - великими літерами, по центру (Times New Roman, 12 пт., жирний); назва статті 
подається без використання вузькоспеціалізованих скорочень, крапка в кінці назви не 
ставиться; 

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); 
- анотація об’ємом від 2 до 8 рядків машинописного тексту УКРАЇНСЬКОЮ (або 
російською9) та АНГЛІЙСЬКОЮ мовами по одному абзацу кожна (Times New Roman, 9 
пт., курсив); анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті; анотацію не 
потрібно розміщувати на окремому листі; в анотації ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розміщення 
посилань на літературні джерела; 

- перелік ключових слів, що починається з слів: "Ключові слова:" (Times New Roman, 9 пт.); 
загальна кількість ключових слів – від двох; 

- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); 
- вступ (Times New Roman, 10 пт.); 
- основний розділ (можливий розподіл на підрозділи) (Times New Roman, 10 пт.); 
- висновки відповідно до статті (Times New Roman, 10 пт.); 
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); 
- слово "Література" по центру (Times New Roman, 10 пт., жирний), інші слова на кшталт 

"Джерела інформації" або "Перелік літератури" чи інші НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ; 
- пустий рядок (Times New Roman, 10 пт.); 
- перелік літератури (Times New Roman, 10 пт.); детальну інформація з оформлення 
літератури дивіться у п. 15 цих вимог; перелік літератури є останнім в статті і його необхідно 
оформити відповідно до чинних вимог з оформлення літератури; рекомендована 
послідовність пунктів літератури – за порядком звертання у статті (приклади оформлення 
літератури наведені далі за текстом); список літератури розташовується одразу ж після тексту 
статті; один пункт літератури відповідає назві лише однієї книги (статті або ін.). 

10. Фізичні величини у статті повинні подаватися в одиницях системи СІ. 
11. Для текстового матеріалу використовується теперішній час дієслів, за виключенням посилання 

на попередні роботи. 
12. Для набору статті слід використовувати таки елементи: 
• назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт. 

Таблиця по можливості розташовується по всій ширині сторінки (16,5 см). Приклад: 
 

Таблиця 4 
Варіанти апретів – антипіренів 

№ Найменування кремнійорганічного з'єднання 
1 Тетраетоксісилан 

                                           
9 за вибором автора(ів) рукопису 
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• підпис під рисунками – Times New Roman, 8 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт.  
Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: "Рис. {порядковий 

номер}. {Текст підпису рисунка}". Нумерація рисунків – наскрізна.  
Звернення до рисунку у тексті – "... показано на рис. {номер} ...". Всі написи на самому рисунку 

повинні бути не менше 6 пт. Не допускається нумерація у вигляді "рис. {номер розділу}. {порядковий 
номер}". 

Приклад: 

А Б f 
 

Рис. 3. Зв’язок між А, Б та f 
 
• формули розташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Порядок перерахування 

змінних формули – за порядком їх появи у формулі зліва направо, зверху вниз. Наприклад: 

i
k

Qj

l
N








)2cos(

, (7) 

де   – ... ; 

kN  – ... ; 

... 

i  – . 

Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.010, 
застосовуючи такі параметри: 

 
Стилі: 

Times New Roman, звичайний - Текст, Функция, Числа; 
Times New Roman, курсив - Переменная; 
Times New Roman, жирний - Матрица-вектор; 
Symbol    - Символ. 
Symbol,    - Стр. греческие, Пр. греческие. 

 
Розміри: 

Обычный - 11 пт.; Крупный индекс - 9 пт.; Мелкий индекс - 7 пт.;  
Крупный символ - 16 пт.; Мелкий символ - 12 пт. 

 

Всі  символи  у  тексті  повинні  бути  створені  за  допомогою  редактора  формул  починаючи  з  одного 
символу. Не дозволяється вставка  символів  з  інших шрифтів крім Times New Roman, Arial, Courier / Courier 
New, Verdana. 

Використання  символів  інших  шрифтів,  а  особливо  не  TrueType11  шрифтів,  може  призвести  до 
невідповідності  відображення  символів між  авторськім  варіантом  статті  та  редакційним.  В цьому випадку  за 
точність друку статті редакція відповідальності також не несе ! 

Для набору фрагментів тексту, у якому розташування букв повинно бути пропорційним між собою 
(наприклад, фрагмент програми, файл налаштування), дозволяється використання шрифтів Courier New 
(Courier). Наприклад: 

 
void Error(char *message) 
{ 

printf("\n%s\n", message); 
exit(EXIT_FAILURE); 

} 
 
13. Лише у випадку зв’язаних рукописів статей, що складаються з декількох фрагментів-

повідомлень, у назві яких явно вказано "{Назва статті}. Повідомлення №{номер повідомлення}" 
допускається продовження нумерації рисунків, таблиць та формул. 

                                           
10 Відноситься лише для редакторів Microsoft Word.  
Увага! Редактор формул MathType є комерційним продуктом, що не відноситься до стандартного складу редактора 
Microsoft Word for Windows та володіє власним набором шрифтів, яки не входять у перелік шрифтів системи. 
11 Інформацію про відповідність використаного шрифту можна знайти у пункті меню Формат/Шрифт редактора Word 
for Windows™. Зверніться до розділу "шрифты TrueType" у "Словарь терминов" загальної довідки Windows ® 
XP/Vista/7 при необхідності. 
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14. Часові проміжки (наприклад, століття), що передаються римським числами ("І", "V", "X", "L", 
"M") записуються латинськими великими буквами. Не дозволяється використання інших, схожих знаків, 
таких як "У" (замість "V") або "1" (замість "І"). Інтервал у кілька років записується із використанням 
скорочення "рр.". Наприклад: "1990-1996 рр.", а не "1990-96 р.р.". 

15. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно за порядком 
звертання до них у тексті. Посилання на джерело подається у квадратних дужках, наприклад: "... відомо з [4, 
5]. …" або "… розглянуто у [4, с.203; 5, с.44] …". Список літератури наводиться наприкінці статті 
відповідно до порядку звернення по тексту на мові оригіналу, відповідно до ГОСТ 7.1-84. 

Не дозволяється встановлення зносок знизу тексту із літературними джерелами. Всі літературні 
джерела  вказуються  у  розділі  "Література".  Не  допускається  посилання  на  літературні  джерела  із 
відсутніми будьякими наступними елементами: 

‐ місто друку; 
‐ рік друку; 
‐ видавництво; 
‐ об’єм друку (або номера сторінок, на яки посилається автор); 

Не допускається під одним номером у переліку розміщувати дві або більше назв літературних посилань. 

16. Журнал "Вісник Хмельницького національного університету" виконує друк рукописів лише 
після їх попереднього корегування та лише за умови наявності електронної версії рукопису. 

17. До тексту рукопису без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Якщо 
кількість помилок більше 10 на одну сторінку, рукопис може бути повернена на виправлення автору 
(авторам). 

18. Автор (автори) може бути ознайомлений з коректурою рукопису. Зміна верстки автором, за 
виключенням виправлення помилок, не допускається. Виправлену та підписану коректуру слід повернути до 
редакції на протязі двох днів після її отримання. 

19. Рішення про можливість публікації рукопису приймає редколегія. 
20. Редакція журналу залишає за собою право на розповсюдження у електронній або паперовій 

формах журналу "Вісник Хмельницького національного університету", "Вісних технологічного університету 
Поділля", та/або іншої інформації, підготовленою редакцією, або сторонньою редакцією, що діє від імені 
редакції, цілком або лише окремих статей або їх фрагментів, що вже опубліковані без повідомлення про ці 
дії авторів статей із збереженням їх авторських прав згідно до Законів України "Про інформацію" № 2657-
12 (редакція від 09.06.2004 р.) та "Про науково-технічну інформацію" № 3322-12 (редакція від 06.01.2004 
р.). 

21. Рукопис статті не має містити заборонених до друку матеріалів, оскільки журнал є відкритим 
джерелом інформації.  

22. Редакція може не погоджуватись із представленим матеріалом. Відповідальність за представлені 
відомості у рукописі статті несе автор (автори) та рецензент. 

23. Редакція залишає за собою право прийняття рукопису, що не відповідає незначній частині 
вимог – за умови попередньої домовленості із редакцією та наступним коригуванням рукопису. 

24. Робота, що містить більше 10 (десяти) помилок на сторінку буде повернута на доопрацювання 
авторам. У разі відмови коригувати помилки – стаття не розміщується у журналі, гроші за друк не 
повертаються. 

25. Робота, що не відповідає вищезазначеним вимогам, буде повернена секретарем редколегії. 
26. Чинні вимоги з оформлення рукопису набувають чинності через 28 днів після їх опублікування 

на сайті журналу http://visniktup.narod.ru http://vestnik.ho.com.ua (дата опублікування вказана у 
нижньому колонтитулі цих вимог). 
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