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Програма конференції 

Субота, 07.червня 
 

1020. Відкриття 13-ї МНТК ВОТТП. 
1. Вступне слово ректора ОНАЗ ім. О.С.Попова Воробієнка П.П.,  

Голови оргкомітету ВОТТП-13-2014. 
2. План дій та регламент конференції. Троцишин І.В. –Заступник 

голови оргкомітету. 
 
 

1030-1200 Пленарні засідання 
1. ЕТАЛОННІ ТЕПЛОВІ ВИПРОМІНЮВАЧІ. Туз Ю.М., Шурпач С.А., Козир О.В. 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 
2. ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ МЕТОДАМИ ИЗБЫТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ.  

Кондратов В.Т. Институт кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины. 
3. ФАЗОСМЕЩАЮЩАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ  РАЗНЫХ  ДИАПАЗОНОВ 

ЧАСТОТ  И  АМПЛИТУД  СИГНАЛОВ.  Кравченко С.А. ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева» г.Санкт-Петербург . Троцишин И.В., Одеcская национальная академия 
связи им. А.С.Попова. 

4. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВИХ НЕСТАБІЛЬНОСТЕЙ В 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ. Дрючин О.О., Коваленко А.В. Вінницький національний 

технічний університет. 
5. РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ В СКВОЗНОМ 

ВИДЕОТРАКТЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ “ОТ СВЕТА ДО 
СВЕТА О.В. Гофайзен. ГП“Украинский НИИ радио и телевидения”, Одесская 
национальная академия связи им. А.С. Попова. 

6. МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ 
ОБЕРТАЮЧИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМОТОРІВ. Васілевський О. М. Міністерство 

освіти і науки України. 
7. МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО ГЕТЕРОДИНИРОВАНИЯ СИГНАЛА 

ФОТОПРИЕМНИКАДЛЯ РАСЧЕТА СМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОГО ЗЕРКАЛАВ 
ЛАЗЕРНОМИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОМ ИЗМЕРИТЕЛЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. Арманова 

М.В., Дарзнек С.А., Желкобаев Ж. НИЦПВ (Москва). 
8. QUANTUM THEORY OF MEASUREMENT CONVERSIONS, AND THE WAY 

EXCEPTIONS METHODOLOGICAL ERRORS OF MEASURING CHANGES .Ivan 

Trotsyshyn. A.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications. 
9. ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦ СИ (SI) И ТОЧНОСТИ ЗНАЧЕ-НИЙ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ КОНСТАНТ КИЛОГРАММА И АМПЕРА. Кравченко С.А., 

Пиастро В.П., Пронин А.Н. ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева. 

 
 

1200–1300, брейк-кава, Обід. 
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1300-1600 Секційні засідання 
 

Секція 1 
Загальні питання метрології та вимірювальної техніки. 

Оптичні  та фізико-хімічні вимірювання. 
Біомедичні вимірювання і технології. Новітні методи та технології. 

Керівники – д.т.н. Кондратов В.Т., д.т.н. Злепко С.М. 
 

1. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ КООРДИНАТ 3D ТВ ОБЪЕКТОВ.  Солодкая В.И., 
Ошаровская Е.В., Патлаенко Н.А. Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова. 

2. Програмно-апаратний комплекс  комп‘ютерної обробки інформації для досліджень та 
технічної діагностики оптико-локаційних пристроїв. Лепіх Я.І., Сантоній В.І., Янко В.В., 
Будіянська Л.М., Іванченко І.О. Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН 
і НАН України,  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

3. ВИМІРЮВАННЯ ІНДУКЦІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЕФЕКТУ 
ЗЕЄМАНА В ЯДЕРНОМУ КВАДРУПОЛЬНОМУ РЕЗОНАНСІ. Хандожко В.О., Саміла А.П. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича кафедра радіотехніки та 
інформаційної безпеки.  

4. ВИЗНАЧЕННЯ ЖОРСТКОСТІ  ВОДИ ЗА СПЕКТРОМ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ 
ГАЗОРОЗРЯДНІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ. Павлюк О. А., Білинський Й. Й. Вінницький національний 
технічний університет. 

5. ШУМОВИЙ КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ТЕРМОМЕТР. Василенко М. П. Київський 
національний університет технологій та дизайну. 

6. СИСТЕМА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТИНОВИХ СЕНСОРІВ 
ТЕМПЕРАТУРИ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Зайцев Є.О.1, Латенко В.І.2, 
Скрипник І.Ю.2 1 Інститут електродинаміки НАН України, 2 Український гідрометеорологічний 
інститут НАН України. 

7. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
НА МЕЖАХ РОЗДІЛУ ФАЗ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
НАФТОГАЗОВИДОБУВАННЯ. Кісіль І. С., Біліщук В. Б., Боднар Р. Т., Кучірка Ю. М. Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу. 

8. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ 
СКРАПЛЕНОГО НАФТОВОГО ГАЗУ НА ОСНОВІ ТЕРМОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ. 
Білинський Й.Й., Книш Б.П. Вінницький національний технічний університет. 

9. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ 
ТАБЛИЦЫ. Пилявский В. В. Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова. 

10. МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И 
ОЦЕНИВАНИЯ НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. Костишин С. 
В., Белзецкий Р. С., Московко М. В., Постемская К. С. Винницкий национальний технический 
университет. 

11. МОДЕЛЬ ЦЕЛОСТНОГО ОРГАНИЗМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ. Злепко С. М., Лаугс E. В., Штофель Д. Х., Тымчик С. В. Винницкий 
национальный технический университет. 

12. ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ МИС НА ОСНОВЕ OLAP-ТЕХНОЛОГИЙ. 
С.В. Костишин, С.М. Злепко, А.С. Коваленко. Винницкий национальний технический 
университет. 

13. ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ МОЛОКА ДЛЯ ПЕРЕНОСНОГО ДОЇЛЬНОГО 
АПАРАТУ СТІЙЛОВОЇ УСТАНОВКИ. П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь. Вінницький національний 
технічний університет. 

14. ПРОГРАММНО - АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС МОРСКОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ. 
Завадский В.А.  Одесская национальная морская академія. 
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15. Дослідження моделей зондування біологічних мікрооб’єктів. Я. В. Савенко, Є. А. 
Нелін, Ф. М. Репа. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут». 

16. МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ІМПУЛЬСНОГО ОПРОМІНЕННЯ ШКІРНИХ 
ПАТОЛОГІЙ ІЗ КОНТРОЛЕМ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ. Р.А.Ткачук, В.І.Кузь. Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя. 

17. АНАЛИЗ РАССТОЯНИЯ РАДИОГОРИЗОНТА С УЧЕТОМ НЕРОВНОСТИ 
МЕСТНОСТИ. Кийко С.Н., Яременко А.А., Проценко М.Б. Одесская национальная академия 
связи им. А.С. Попова. 

18. OPTOELECTRONIC СONDENSATION HYGROMETER. Shapar V.N., Savchuk A.V. V. 
Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine. 

19. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ. Бех С.В., Хадифа Валид 
Камал. Хмельницкий национальный университет. 

20. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ  У ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ 
ЗАХВОРЮВАНЬ. Павлов С.В., Камінський О.С., Холін В.В., Ровіра Рональд. Вінницький 
національний технічний університет. 

21. ВЛИЯНИЕ РЕАКТИВНОСТИ ПТС НА СТРУКТУРУ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ 
ТЕРМОМЕТРИЧЕСКИХ МОСТОВ.  Михаль А.А., Мелещук Д.В. Институт электродинамики 
НАН Украины. 

22. ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОИСКА МОРСКИХ ПОИСКОВО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ДРЕЙФА. 
Селезень Я. Ю.  Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 

23. ТЕХНОЛОГИИ КВАНТОВОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕПРЕРЫВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. Кузнецова А.В. Одесская национальная академия связи им. 
А.С. Попова. 

24. НАДЕЖНОСТЬ СЛАБОТОЧНЫХ РЕЛЕ ПРИ РАБОТЕ НА АВИАЦИОННОМ 
ТРАНСПОРТЕ. Стрельбицкий В.В. Хмельницкий национальный университет. 

25. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ФИЛЬТРУЮЩИХ СВОЙСТВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ. Кадацкий А.Ф., Грабовой А.А., 
Ерыкалина Т.Н. , Одесская национальная академия связи им а.с. попова 

26. СИСТЕМА ОПТИМАЛЬ-НОГО УПРАВЛЕНИЯ С МОДЕЛЬЮ МНОГОПОЛОЧНЫМ 
РЕКТОРОМ СИНТЕЗА МЕТАНОЛА. Д. Абдалхамид.  Технологический институт 
Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля (г. Северодонецк). 

27. РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІДТВОРЕННЯ ОДИНИЦІ ОБ’ЄМНОЇ 
ВИТРАТИ ГАЗУ ВУЗЛОМ ПРИВОДУ ПОРШНЕВОЇ ВИТРАТОВИМІРЮВАЛЬНОЇ 
УСТАНОВКИ. Петришин І.С., Присяжнюк Т.І., Бас О.А ДП «Івано-
Франківськстандартметрологія». 

 
 

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. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ В ТИРИСТОРНИХ 

ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ ЕНЕРГІЇ. Гавронський В. Є., Гавронська Н. М. Хмельницький 
політехнічний коледж.  

2. ПРИСТРІЙ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ОБ’ЄМНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ. Ахонченко Д.М. 1, Алексашин О.В. 2.. 1Київський Національний Університет 
Технологій та Дизайну. 2Одеський національний університет харчових технологій. 
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3. ВИМІРЮВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ КАТОДНОГОЗАХИСТУ ТРУБОПРОВОДУ. 
Джала Р. М., Підгірняк Я. Є., Мельник М. І. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка  НАН 
України. 

4. ОЦЕНКА ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МНОГОЛУЧЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ. Сидень С.В., Проценко М.Б. Одесская национальная академия связи им. 
А.С. Попова. 

5. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНИЙ МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ НА 
ОСНОВІ ДВОХСТОКОВОГО МДН ТЕНЗОТРАНЗИСТОРА. Осадчук В.С., Осадчук О.В., 
Осадчук Я.О. Вінницький національний технічний університет. 

6. ПРИСТРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФАЗОВОГО ДРИЖАННЯ В ТЕЛЕКОМУНІКАІЙНИХ 
СИСТЕМАХ. Бортник Г.Г., Васильківський М.В., Мінов М.Л. Вінницький національний 
технічний університет. 

7. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРИСТРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ІМПУЛЬСНО-КОДОВИХ МОДУЛЯТОРІВ ШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ. Бортник Г.Г., 
Кичак В.М., Пунченко Н.О. Вінницький національний технічний університет. 

8. ВИМІРЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ДІАПАЗОНА РОБОТИ ІМІТАНСНИХ ЛОГІЧНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ. Ліщинська Л.Б.,Чехместрук Р. Ю., Фурса С. Е.  Вінницький національний 
технічний університет. 

9. ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЧАСТОТИ РАДІОСИГНАЛІВ. 
Гаврасієнко П.О., Кичак В.М. Вінницький національний технічний університет. 

10. АВТОМАТИЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ КАСКАДІВ РАДІОПЕРЕДАВАЧІВ. 
Дрючин О.О.,Мазуренко М.І. Вінницький національний технічний університет. 

11. ЭЛЕМЕНТЫ ВОЛНОВОДНОГО ТРАКТА НА ОСНОВЕ ПЛОСКОГО 
МЕТАЛЛОДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА.  Афонин И.Л., Бугаёв П.А. Севастопольский 
национальный технический университет. 

12. ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ГЕНЕРАТОР ВИСОКИХ НАПРУГ. Басич Б. В., Коваль К. О., 
Барчук В. А. Вінницький національний технічний університет. 

13. ПОХИБКИ МЕТОДУ БАГАТОКРАТНОЇ КОІНЦИДЕНЦІЇ ПАКЕТІВ ІМПУЛЬСІВ. 
Гула І.В., Горященко К.Л.. Хмельницький національний університет. 

14. ФАЗОВЕ КОЛО ЯК ОСНОВА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРЯМИХ СИНТЕЗАТОРІВ 
ЧАСТОТИ. Полікаровських О.І., Кротенко  С. Хмельницький національний університет, Одеська 
національна академія зв’язку ім. О.С.Попова. 

15. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСКАЖЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В 
СРЕДЕ SIMULINK. Тиркин А.Г., Аббакумов А.А., Панкратов М.В. ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарёва». 

16. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗЕРНОВОЇ 
СИРОВИНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ. Алексашин 
О.В.1, Горкун В.В.2, Шевченко К.Л.2 1Одеська національна академія харчових технологій. 
2Київський національний університет технологій та дизайну. 

17. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В ТЕХНОЛОГИЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. 
Журавский М. П. Одесское региональное отделение Центра развития и реконструкции 
экономики при КМУ.  

18.  АЛГОРИТМ ПОИСКА КРАТКОВРЕМЕННОЙ ПАМЯТИ В ДАННЫХ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ. Гарматенко А.М. Донецкий национальный технический 
університет. 

19. ВИДИ ІНТЕРЛІВЕРІВ У ТУРБО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ ДЛЯ ЦИФРОВИХ 
СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Кулик А.Я., Іванов Ю.Ю. 
Вінницький національний технічний університет. 

20. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА КООРДИНАТНО-ВИМІРЮВАНА СИСТЕМА З  
ВИКОРИСТАННЯМ ЩУПА. Білинський Й.Й, Сухоцька І.В. Вінницький національний технічний 
університет.  

21. ДОСТУПНІСТЬ КОМПОЗИТНИХ ЗАСТОСУВАНЬ У СЕРВІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ 
СИСТЕМАХ. Демидов І.В., Лаврів О.А., Шпур О.М., Селюченко О.М. Національний університет 
«Львівська політехніка».  
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22. ПОСТРОЕНИЕ ПОЛЯ ТЕПЛОВОГО ОБЪЕКТА. Кулинченко Г.В., Мозок Е. Н. 
Сумский государственный університет. 

23. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
МИКРОПОЛОСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ. Наимов М., Проценко М.Б. Одесская национальная 
академия связи им. А.С. Попова. 

24. SPECTRAL COMPONENTS DEFINITION OF THE SIGNAL WITH HARMONIC 
SIGNAL NONINTEGER PERIOD COMPONENTS. K.L. Horiashchenko, O.I. Maydanets. Khmelnitsky 
National University. 

25. ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТЫ СПУТНИКОВЫХ 
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ. Шокотько Г.Ю., Троцишин И.В. Одесская 
национальная академия связи им. А.С.Попова. 

26. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ТОКОВ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ. 
Кадацкий А.Ф., Ерыкалина Т.Н. Одесская национальная академия связи им А.С. Попова. 

27. ФОРМИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 
ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ФИРМЫ 
STMicroelectronics. Кадацкий А.Ф., Русу А.П., Майстренко О.В. Одесская национальная 
академия связи им. А.С. Попова. 

28. ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКАРТ ДЛЯ КОМБІНОВАНИХ ОБЧИСЛЕНЬ. Вяткін С.І., 
Романюк С.О., Піддубецька М. П. Вінницький національний технічний університет. 

29. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ  КЕРУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯМ 
НА БАЗИСІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. Врублєвський А.Р., Лісовий І.П. Одеська національна академія 
зв’язку імені О. С. Попова. 

30. ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧЕК ШКАЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЦАП И АЦП НА 
РЕЗИСТОРНЫХ ДЕЛИТЕЛЯХ.  Троцишина Н.И. Одесская национальная академия связи им А.С. 
Попова 

 

Секція 3 
Обмін досвідом та технологіями.  

Телекомунікаційні та інформаційні технології. 
Керівники – д.т.н. Кичак В.М., д.ф.-м.н.  Лепіх Я.І. 

 
1. ДВОПАРАМЕТРИЧНИЙ НЕГАСЕНСОР НА С-НЕГАТРОНІ. Лазарєв О.О., Юрченко 

С.І, Горчиця Т.П.  Вінницький національний технічний університет. 
2. ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СЕГМЕНТОВ НА РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

МЕТОДОМ МОМЕНТОВ. Якименко А.В., Лактюхина А.Г., Кафтан Е.В., Проценко М.Б. 
Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова. 

3. ВИБІР ПАРАМЕТРІВ  СИСТЕМ ШТУЧНОЇ РЕВЕРБЕРАЦІЇ. Рудик В.Д., Барановський 
Д.М. Вінницький національний технічний університет. 

4. МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ. 
Роботько С.Ф. Вінницький кооперативний інститут. 

5. АНАЛІЗ ВПЛИВУ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КОЕФІЦІЄНТІВ ПІДСИЛЕННЯ 
ОПЕРАЦІЙНИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТИВНИХ  R–ФІЛЬТРІВ. 
Воловик Ю.М., Воловик А.Ю., Шутило М.А., Червак О.П. Вінницький національний технічний  
університет. 

6. БЕЗКОНТАКТНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ. В.В. Браїловський, І.В.Пислар, О.В.Типа. 
Чернівецький національний університет. 

7. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ПЛЕНОЧНОЙ ОНДЕНСАЦИИ ВНУТРИ 
ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ ВСТАВОК. Горин В.В. Одесская государственная 
академия технического регулирования и качества. 

8. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ОХРАНЫ ТРУДА НА 
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На сьогоднішній день розвиток науки і технологій відбуваються швидкими темпами, технологічні 

процеси у яких використовуються електромотори, як елементи керування, приводять до того, що точність 
вимірювання параметрів електромоторів повинна бути вищою. Ця обставина вимагає розвитку теоретичних 
підходів у побудові методів і засобів вимірювань обертаючих параметрів електромоторів та розробки для 
них метрологічного забезпечення, яке б відповідало міжнародним стандартам. 

Якість електромоторів, як і всіх інших промислових виробів, є вирішальним фактором їх 
конкурентоспроможності на світовому ринку. Встановлення відповідності стану параметрів електромоторів 
нормативним документам здійснюється під час їх випробовувань за допомогою відповідних засобів 
вимірювальної техніки. 

Під метрологічним забезпеченням методів та засобів вимірювань обертаючих параметрів 
електромоторів розуміється розвиток (встановлення та застосування) теоретичних, наукових і 
організаційних основ побудови методів та засобів вимірювань кутової швидкості, обертаючих моментів, 
моменту інерції і динамічного моменту електромоторів для підвищення точності вимірювань, забезпечення 
єдності вимірювань та випробувань з урахуванням міжнародних стандартів до оцінювання і вираження 
характеристик якості вимірювань, а також для підвищення конкурентоспроможності вітчизняних розробок 
(продукції) на світовому ринку [1, 2]. 

Наукова проблема, яка вирішується за рахунок розробки метрологічного забезпечення методів та 
засобів вимірювань обертаючих параметрів електромоторів, полягає в тому, що на сьогоднішній день такі 
параметри електромоторів як момент інерції, обертаючі моменти та динамічний момент визначаються 
опосередковано, а це в свою чергу призводить до наявності значних похибок вимірювань зазначених 
параметрів та низької вірогідності отриманих результатів. Тобто наукова проблема полягає у відсутності 
теоретичних підходів до побудови прямих методів вимірювань обертаючих параметрів електромоторів, які б 
були покладені в основу побудови відповідних засобів вимірювань обертаючих параметрів електромоторів. 
Розробка та розвиток теорії побудови прямих методів та засобів вимірювань обертаючих параметрів 
електромоторів дозволить вирішити проблеми аналізу та синтезу засобів вимірювань в статичних і 
динамічних режимах роботи, дослідження їх метрологічних характеристик, оцінювання та вираження 
результатів статичних та динамічних вимірювань на основі міжнародних стандартів щодо подання 
характеристик якості вимірювань, розробки методик виконання вимірювань обертаючих параметрів 
електромоторів, метрологічної атестації та підвищення точності вимірювань обертаючих параметрів 
електромоторів, а також визначення міжперевірочного інтервалу засобів вимірювань на основі концепції 
невизначеності вимірювань для забезпечення єдності вимірювань в галузі вимірювань та випробувань 
електромоторів. 
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І. Введение 

Современный технический прогресс видеотехнологий привёл к наличию широкого спектра систем 
изображения – от простейших мультимедийных приложений до систем цифрового кинематографа, систем ТВСВЧ 
и систем 3D-TV. 

Целью прогресса современных систем изображения является стремление к реализации оптимального 
качества изображения, которому соответствует максимальная реализация возможностей систем на достигнутом 
уровне технологий в рамках доступного ресурса, определяемого ограниченнойсложностью и стоимостью 
реализации систем производства и воспроизведения изображения, а также ограниченной  пропускной 
способностью канала передачи.  

Реализация этой цели определяется, с одной стороны, уровнем принимаемых технических решений, 
определяющих возможный уровень реализации потенциального качества изображения на этапах производства и 
пост-производства, обработки, хранения, передачи и воспроизведения, с другой стороны, уровнем технической 
эксплуатации оборудования. 

Принятие оптимальных решений определяется выбором объектов, оценка качества передачи и 
воспроизведения которых может служить представительной мерой качества работы видеоприложений и 
критериев качества изображения, характеризующих степень соответствия изображения передаваемому оригиналу 
с учётом свойств зрительного восприятия.Таким образом, эффективные технические решения могут быть 
получены в случае использования адаптивного принципа построения систем изображения, в соответствии с 
которым реализация систем осуществляется с учётом совокупности факторов, определяющих качество передачи 
изображения, что может быть эффективно реализовано в цифровых трактах видеоприложений при условии 
передачи в составе цифрового потока соответствующих метаданных, несущих информацию, служащую для 
управления звеньями тракта и воспроизведения изображений [1, 2]. Очевидна вся сложность оценки качества 
изображения и управления качеством, аспекты которого обсуждаются в данной работе и вносятся новые 
предложения.  

ІІ. Статистический характер проявления искаженийи возможности управления 
качеством изображения в цифровыхсистемах изображения 

Все многообразие изображений и видеопоследовательностей, производимых и передаваемых 
различными системами изображения, обладает широкой вариацией статистических свойств, в том числе 
вариацией распределения яркостных полутонов, вариацией цветовой гаммы, вариацией детальности и 
пространственно-временного спектра сигнала и его компонентов.  

Статистические свойства изображений взаимодействуют с характеристиками сквозного тракта 
видеоприложений, которые могут варьироваться в широких пределахв зависимости от построения систем съёмки 
изображений, производства и пост-производства, сжатия, мультиплексирования и воспроизведения и 
используемых алгоритмов обработки изображений. 

Следует также считаться с возможной вариацией условий наблюдения изображения на передающей и 
приёмной сторонах, а также в точках обработки и пост-обработки изображения, что может влиять на качество 
изображения в связи с изменением характеристик человеческого цветовосприятия. 
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При этом можно считать, что эффективное управление качеством изображения может быть достигнуто 
при условии классификации набора изображений и видеопоследовательностей, которые могут быть объектами 
передачи, обработки и воспроизведения, а также классификации типов преобразований изображения в сквозном 
тракте систем изображения.  

Если ввести в поток метаданных соответствующие дескрипторы, это будет содействовать возможности 
получения оптимальных решений. 

ІІІ. Современный уровень видеоприложений 
Современный уровень видеоприложений объединяет в себе приложения видеотелефона и 

видеоконференций [3, 4], мультимедийные приложения для приёма программ на мобильные терминалы, 
рассчитанные на реализацию видеосистем ограниченной чёткости [5],цифровые мультимедийные системы 
аудиовизуальной связи [6], системы телевидения стандартной чёткости (ТСЧ) [7], системы телевидения высокой 
чёткости (ТВЧ) [8-10], системы телевидения сверхвысокой чёткости (ТСВЧ) [11], системы стереоскопического 
телевидения (3DTV) [12, 13], системы цифрового кино (DC) [14–16], системы изображения большого экрана [17], 
видеоинформационные приложения [18], а также мультимедийные приложения, в которых могут быть 
реализованы все уровни видеоприложений. 

ІV. Показатели потенциального качества изображенийв видеоприложениях 
Потенциальное качество изображения определяется параметрами системы, характеризующими 

реализацию, при которой отклонение характеристик системы от стандартизованных настолько мало, насколько 
это возможно. Для видеоприложений, используемых в вещательных и невещательных инфокоммуникационных 
системах, к основным характеристикам, определяющим потенциальные приложения, можно отнести чёткость, 
колориметрию, контраст и характеристику передачи полутонов, разрядность цифрового кодирования сигнала, 
степень сжатия и скорость цифрового потока. 

Системы видеотелефонии(ВКФ) и видеоконференций (ВТФ), определённые в Рекомендациях ITU-
TH.100 и ITU-TH.120, в которых определены два формата, совместимых с форматом ТСЧ и ТОЧ (с половинным 
числом строк развёртки). 

Характеристики мультимедийных приложений для приёма программ на мобильные терминалы, 
определённые в Рекомендации ITU-RBT.1833-2, рассчитаны в основном на использование формата QVGA 
(320240) и формата WQVGA с расширенным горизонтальным размером изображения.  

Характеристики современных цифровых мультимедийных систем аудиовизуальной связи, в том числе 
систем ВТФ и ВКФ, определены в Рекомендации ITU-T H.324, в которой предусмотрены форматы SQCIF 
(12896), QCIF (176144), CIF (352288), 2CIF (704288), 4CIF (704576) и 16CIF (14081152). 

Системы ТСЧ, определённые в Рекомендации ITU-RBT.601-7,  рассчитаны на использование форматов 
720576 и 720480, и для них предусмотрена колориметрия, которая соответствует координатам основных цветов 

R,G,B xR  0,630; yR  0,330; xG  0,290; yG  0,600; xB  0,150; yB  0,070  и координатам опорного белого D65 с 

координатами 0,3127; 0,329.W Wx y   Этим координатам соответствует ограниченная область передаваемых 

цветов, определяемая треугольником основных цветов на цветовой диаграмме. 
Системы ТВЧ, определённые в Рекомендациях ITU-RBT.709, ITU-RBT.1543 та ITU-RBT.1847, 

рассчитаны на использование форматов двух уровней: 1280720 и 19201080 и на колориметрию, определяемую 
координатами основных цветов 0,640; 0,330; 0,300; 0,600; 0,150; 0,060R R G G B Bx y x y x y       и опорного 

белого D65, близкую к колориметрии систем ТСЧ. 
Для систем ТСЧ и ТВЧ определены два уровня  разрядности цифрового кодирования видеосигнала – 8 

бит и 10 бит.  
Системы ТСВЧ, определённые в Рекомендации ITU-RBT.2020, рассчитаны на использование двух 

форматов – 4K: 39402160 и 8K: 76804320 и на расширеннуюколориметрию, определяемую координатами 
основных цветов 0,640; 0,330; 0,300; 0,600; 0,150; 0,060R R G G B Bx y x y x y      , что соответствует области 

передаваемых цветов, существенно расширенной по отношению ко всем перечисленным выше системам. 
Системы ТСВЧ рассчитаны на использование двух вариантов построения сигнала яркости и цветоразностных 
сигналов – традиционного, свойственного всем перечисленным выше системам, для которого не обеспечено 
выполнение принципа постоянной яркости, а также такого, для которого принцип постоянной яркости 
выполняется. Для систем ТСВЧ определены два уровня  разрядности цифрового кодирования видеосигнала – 10 
бит и 12 бит. 

На рисунке 1 приведён треугольник основных цветов систем ТСЧ, ТВЧ и ТСВЧ на плоскости координат 
x, y цветности системы МКО-31. На рисунке 2 приведены проекции этого треугольника на плоскость координат 

,M Ma b красно-зелёной и жёлто-голубой осей равноконтрастного пространства CAM02-USC [19], основанного на 

использовании равноконтрастной системы координат CIECAM02 [20], построенные для относительной яркости 
детали изображения 0,01 по отношению к яркости белого, яркости изображения на белом 250 кд/м2, что 
соответствует яркости адаптации зрения наблюдателя 50 кд/м2 и средним условиям наблюдения изображения.  

Отсюда видно соотношение областей передаваемых цветов ТВ систем разных уровней с точки зрения 
наблюдателя. Более полные данные исследований в данном направлении опубликованы в работах [21–23]. 

Технологический прогресс привёл к возможности практической реализации нового уровня 
видеоприложений, а именно, систем электронного производства и воспроизведения изображений сцен с 
количеством элементов изображения, близким к 2000×4000 (4k) и 4000×8000 (8K), таких как системы цифрового 
кинематографа (DCDM), системабольшого экрана LSDI (ACES) (которая может быть использована для различных 
приложений, а также цифрового кино), по своим характеристикам близких к системам UHDTV.Для систем 
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цифрового кино (DC) в мире стандартизованы два уровня: 
- системы DCDM, характеристики которых определены в версии 1.0 спецификации DCI [2.16], 

которая позже была заменена на версию 1.2; 
- системы DCDM, характеристики которых определены в стандарте SMPTE 2048-1. 
 

 
Рис. 1. Треугольник основных цветов 

систем ТСЧ, ТВЧ и ТСВЧ на диаграмме 
цветности МКО-31 

 
Рис.2. Проекции треугольника основных цветов систем 

ТСЧ, ТВЧ и ТСВЧ на плоскость 

 координат красно-зелёной  Ma  и жёлто-голубой  Mb  

осей пространства CAM02-USC 
В спецификации DCI определено использование координат цвета X,Y,Z в качестве сигналов основных 

цветов системы цифрового кино. Сигнал Y непосредственно несёт информацию о яркости деталей сцены, а также 
информацию о цветности переносится сигналами X,Z. В этой системе область передаваемых цветов охватывает 
точки всех цветов внутри диаграммы цветности для всех уровней яркости. Таким образом, нет никаких 
ограничений для передачи любых реальных цветов. Вторая версия спецификации определяет область 
передаваемых цветов, охватывающую всю диаграмму цветности, и таким образом обеспечивает возможность 
свободного выбора области воспроизводимых цветов для системы воспроизводства, однако эта функция 
несколько ограничена по сравнению с первой версией цифрового кино. 

Стандарт SMPTE ST.2048-1 определяет форматы изображений 4К и 8К. Эти форматы изображения  
также могут быть использованы для создания высококачественного контента для других приложений цифрового 
кино.Этот стандарт определяет форматы, совместимые со свободно определяемым форматом  
цветового пространства FreeScale-Gamut (FS-Gamut) исвободно определяемой характеристикой FreeScale-Log(FS-
Log) передачи сигналов основных цветов.Координаты цветности основных цветов , ,FS FS FSR G B  и опорного белого 

D65в системе DCDM по умолчанию определены равными 

0,7347; 0,2653;
FS FSR Rx y  0,14; 0,86;

FS FSG Gx y  0,1; 0,02985;
FS FSB Bx y   0,31272; 0.32903.W Wx y   

SMPTEST.2065-2 определяетсистему ACES и соответствующий метод кодирования  
цветного изображения, пригодный как для фотографических, так и для компьютерных изображений,  
основанный на использовании аддитивного цветового пространства основных цветов R,G,B. Координаты 
цветности основных цветов , ,R G B  и опорного белого в системе ACES по умолчанию определены равными 

0,7347; 0,2653;R Rx y  0,0; 1,0;G Gx y  0,0001; 0,077;B Bx y   0,32168; 0.33767.W Wx y   Тип цветового 

пространства системы ACES можно такжерассматривать как зависимый от устройства на входе системы, и для 
него определено опорное устройство съёмки изображения (RICD). Полный диапазондопустимых значений 
уровней цветовых компонентовне долженбыть ограниченза исключением необходимыхдля получения 
желаемогохудожественного замысла. Система ACESмасштабируетсятаким образом, что уровни компонентов от 
идеального отражателя излучения соответствующего источникасветапринимали единичное значение. 
Многиесцены включаютобъектыс большими уровнями излучения, чем для идеального отражателя, и в системе 
ACESзначениязначительно вышеединичногомогут иметь место, т.е. в этой системе можно также передавать 
сцены, содержащие самосветящиеся объекты. 

Таким образом, тенденции технического прогресса инфокоммуникационных и других видеоприложений 
направлены на повышение чёткости изображения, расширения области передаваемых цветов, увеличения 
разрядности цифрового кодирования, возможного использования логарифмической шкалы для передачи 
компонентных сигналов и на этой основе достижения нового уровня контраста изображения, например, 
реализуемого в системах сверхвысокого контраста, а также создания новой возможности свободного задания 
области передаваемых цветов и характеристик передачи компонентных сигналов. 

V. Реальное качество изображений, основанное на характеристиках реальной аппаратуры 
с учётомимеющих место ограничений. 
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Реальное качество изображения ограничивается характеристиками аппаратуры и обработки изображения 
на передающей и приёмной сторонах. Имеет место ряд факторов, ограничивающих реальное качество изображения 
в сквозном видеотракте “от света до света”.  

Ограничение чёткости изображения по отношению к определяемой характеристиками системы 
определяется, прежде всего, характеристиками объективов камер. В частности, ограниченная глубина резкости 
объективов приводит к тому, что полная чёткость реализуется только в фокальной плоскости объективов и 
снижается по мере отдаления точек сцены от фокальной плоскости. В связи с развитием технологий 
стереоскопического телевидения появляется новая возможность коррекции искажений изображения трёхмерной 
сцены с использованием информации о глубине изображения в каждой точке  и управления системой коррекции. 

Ограничение чёткости может также иметь место за счёт вносимых искажений пространственной 
контрастно-частотной характеристики (ПКЧХ) в процессе обработки в видеотракте, включая систему сжатия. 
Ограничить снижение чёткости можно, введя нормирование сквозной ПКЧХ видеотракта “от света до света” с 
учётом компромисса между степенью приближения чёткости к потенциальной и уровнем искажений 
дискретизации, а также артефактами, свойственными цифровой обработке.  

Искажения цветопередачи определяются ограничениями, вносимыми источником освещения студий и 
несовершенством спектральных характеристик цветоделительной системы камер, возможными отклонениями 
координат основных цветов воспроизводящих устройств от стандартизованных, которые могут зависеть от 
содержания изображения, а также возможными погрешностями, вносимыми в процессе цифровой обработки. 
Этот вид искажений может быть ограничен за счёт нормирования характеристик соответствующих звеньев тракта 
“от света до света”. 

Искажения, вносимые трактом передачи, определяются системой кодирования и характеристиками 
тракта передачи. Они определяются компромиссом между степенью сжатия и вносимыми искажениями, а также 
характеристиками тракта. 

Оптимальное субъективное качество цветного ТВ изображения соответствует результирующему 
показателю “гамма” видеотракта, равному 1,2. Следует также учитывать, что на восприятие цветов и полутонов 
изображения влияет обработка изображения, соответствующая оконтуриванию изображения, такому, что детали 
изображения представляются как более контрастные при условии, что оконтуривание незаметно или, по крайней 
мере, на грани заметности, но и искажения цветопередачи следует нормировать по отношению к цветам, 
воспроизводимым на выходе соответствующим образом настроенного видеотракта. Степень оконтуривания 
изображения следует учитывать также при оценке связи качества изображения со степенью сжатия изображения. 
При этом оконтуривание на передающей и на приёмной сторонах может влиять по разному на проявление 
артефактов, возникающих в тракте со сжатием изображения. 

VI. Влияние условий наблюдения на передающей и приёмной сторонах 
на качество воспринимаемого изображения 

В рамках представления цвета координатами X,Y,Z системы МКО-31 неискажённое 
цветовоспроизведение соответствует равенству координат объекта (О) и изображения (И): 

И О И О И О; ;X X Y Y Z Y   .    (1) 

На уровне современных представлений цвет характеризуется показателями светлоты J  , окрашенности 
M   и цветового тона h  равноконтрастного цветового пространства CAM02-USC [19], основанного на модели 
цветовосприятия CIECAM02 [20]. Соответственно неискажённое цветовосприятие можно представить как: 

И усл. 2 О усл. 1 И усл. 2 О усл. 1 И усл. 2 О усл. 1; ;J J M M h h        ,   (2) 

где “усл.1” и “усл.2” определяются адаптирующей яркостью 5A WL L , где WL  – яркость изображения на белом, 

а также яркостью окружения.  
Возможное отличие условий наблюдения изображения на передающей и приёмной сторонах приводит к 

отличию координат цвета объекта и изображения, что  свидетельствует о возможности искажённого 
цветовоспроизведения. 

Принципы построения систем адаптивного управления качеством изображения 
в видеоприложениях будущего. 

На основе инициативы Украины [1, 2] в Рекомендациях МСЭ-R BT.1691-1 [24] и МСЭ-R BT.1692-1 [25] 
соответственно определены принципы адаптивного управления качеством изображения и, в частности, правления 
качеством цветовоспроизведения. Идея адаптивного управления качеством изображения состоит в следующем.  

Целью телевизионного вещания является обеспечение оптимального (для цифровых ТВ приложений) 
субъективного качества воспроизводимого изображения для любого программного контента, любого типа сжатия 
изображений, любого источника и воспроизводящих устройств и любых условий наблюдения изображения. В 
приёмнике будущего может быть реализована адаптивная обработка, в процессе которой могут рассчитываться 
необходимые параметры обработки для получения оптимального качества изображения. Номинальные параметры 
обработки изображений на передающей и приёмной сторонах, могут быть получены на передающей стороне и 
передаваться для использования в устройствах обработки изображений на приёмной стороне. 

В Рекомендации МСЭ-RBT.1691определено, чтоТВ системыбудущегомогут работать налюбом издвух 
уровней:не адаптивныеи адаптивныесистемы цифрового ТВ. ВРекомендации определено 

- что в адаптивных системах цифрового ТВ следует использовать методы глобальной оптимизации 
качества изображения, либо оптимизации отдельных параметров, либо оптимизации групп параметров;  

- что для оптимизации качества изображения необходима информация о характеристиках 
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передаваемого изображения, об условиях наблюдения, об условиях передачи, о способе представления 
изображения, а также о любых промежуточных устройствах в составе тракта передачи сигнала, которые могут 
влиять на качество изображения. Эта информация должна быть введена в определённом месте цифрового потока 
таким образом, что она может быть воспринята адаптивными устройствами обработки сигналов на передающей и 
приёмной сторонах;  

- что адаптивные системы цифрового ТВ должны быть совместимы с существующими системами 
цифрового телевидения. 

В Рекомендации МСЭ-R BT.1692 определено, что в будущем будут существовать два уровня систем: 
системы цифрового ТВ, не адаптивные по цветопередаче, и системы, адаптивные по цветопередаче. В 
рекомендации определено 

- что технические решения по реализации адаптивных по цветопередаче систем цифрового ТВ 
должны быть основаны на использовании моделей цветовосприятия, построенных с учётом адаптации зрительной 
системы человека к условиям наблюдения (возможно отличающихся) на обоих концах сквозного ТВ тракта “от 
света до света”; 

- что составляющей будущих систем могут быть модели цветовосприятия, и в этом случае системы 
станут системами, адаптивными по цветопередаче; 

- что для систем цифрового ТВ, адаптивных по цветопередаче, необходима обратная совместимость; 
- что в будущем должны быть рекомендованы эталонные условия наблюдения изображения цветного 

телевидения 
VIII. Проблемы и задачи оценки и мониторинга качества изображения в сквозном видеотракте. 

Качество изображения зависит от многих факторов, среди которых можно выделить:  
- факторы, характеризующие технический уровень аппаратуры, используемой для съёмки, обработки 

и воспроизведения видеосцен; 
- факторы, связанные со смысловым содержанием изображения, его детальностью, яркостными 

полутонами и цветовым содержанием,  
- факторы, связанные с условиями наблюдения изображения в точках съёмки, обработки в процессе 

производства и пост-производства, а также воспроизведения. 
Всё это множество факторов свидетельствует о том, что полная оценка качества изображения является 

векторной и переменной во времени, а также изменяющейсякак в зависимости от условий съёмки, отличающихся 
от сцены к сцене,так и для различных пользователей, условия восприятия которых различны. 

Поэтому возможны различные уровни оценки качества изображения и управления качеством, 
отличающиеся степенью полноты и с различной степенью достоверности характеризующие  качество работы 
видеоприложений.Эти уровни могут реализовываться в зависимости от приложений и соответственно от 
предъявляемых к ним требований. 

Дальнейший прогресс методов оценки и мониторинга качества изображения для существующих 
инфокоммуникационных видеоприложений должен быть направлен на нормативное и метрологическое 
обеспечение, ориентированное на оптимальную реализацию оценки с учётом, с одной стороны, возможности и 
доступности этой реализации, с другой стороны, стремления к её возможному совершенству.   

К проблемным вопросам оценки и мониторинга искажений в сквозном видеотракте инфокоммуникационных 
видеоприложений следует отнести необходимость адаптации существующих методов оценки характеристик 
видеотракта, наиболее полно разработанных для систем телевидения стандартной чёткости, к системам 
различных уровней и соответствующего развития системы метрологического обеспечения.  
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Abstract:	We	 examined	 various	methods	 of	measurement	 of	 phase	 instability	 in	 telecommunication	 systems,	

also	the	technique	of	measuring	the	maximum	jitter.		
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Прийнято вважати, що термін “джитер” (jitter - тремтіння) в загальному випадку визначає небажані 

порушення тимчасової періодичності деяких подій. На системному рівні  такі події зазвичай розглядаються 
як проміжки прибуття пакетів з інформацією  у вузол призначення. У даному випадку ці терміни 
використовуються на фізичному рівні і відображають фазові перешкоди, які приводять до порівняно 
швидких або повільних коливань фронтів імпульсів в лінії зв'язку щодо їх ідеальних положень.   

Існує декілька варіантів методів вимірювання джитера, одним з яких є аналоговий метод 
вимірювання, а інший цифровий. 

Розглянемо спочатку аналогову методику вимірювання джитера (рис.1). Метою її є вимір джитера 
сигналу з лінійним кодуванням ( NRZ ) . Для цього спочатку синхросигнал відновлюється з сигналу NRZ . 
Зазвичай це робиться за допомогою ФАПЧ , що володіє обмеженою смугою пропускання. Петля ФАПЧ , що 
виділяє синхроімпульси , має дуже вузьку смугу пропускання - всього кілька десятків герц. Далі необхідний 
фільтр низької частоти (ФНЧ) , компенсуючий вплив ФАПЧ з обмеженою смугою. Для додання фазового 
детектору більшого динамічного діапазону відновлена частота ділиться на 4 ( за рахунок цього виходить 
дозвіл на один вимір в 4 UIpp ) . 

 

 
Рис. 1 Типова структурна схема аналогового вимірювача 

 
Аналоговий метод має декілька недоліків: такі як занадто повільне відновлення синхроімпульсів 

для забезпечення захоплення частоти через вузької смуги пропускання, і також цей метод виявляється 
настільки нестійким до різних зовнішніх впливів, що прилади, що використовують його , потрібно 
калібрувати перед кожним виміром. Навіть за умови реалізації функцій автокалібровки час кожного 
вимірювання істотно збільшується. 

У свою чергу, цифрова методика вимірювання джитера полягає у широкому використанні цифрової 
обробки інформації., та відмова від аналогових методів вимірювання, та заміна їх математичною обробкою 
сигналу.  

Схема цифрового вимірювача джитера показана на рис.2. В основі лежить використання такого ж , 
як і в попередньому випадку, сигналу з кодом NRZ . Кожному NRZ присвоюється бінарний код , кожен біт 
(він називається LSB - least significant bit ) визначає дозвіл ( схожою функцією володіють аналізатори 
тимчасових інтервалів , але не на кожному кордоні і нетривалий час ) . Іншими словами , вхідний сигнал 
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повністю оцифровується , включаючи і відносні зміни часу появи фронтів. При цьому дискретизація сигналу 

вимагає збільшення частоти в n2 разів. 
 

 
Рис.2 Цифровий метод вимірювання джитера 

 
Цифровий метод вимірювання джитера має свої переваги, такі як:  
- Широка смуга пропускання і низький рівень шуму через відсутність процедури 
- відновлення синхроімпульсів 
- Цифровий фазовий детектор ділить кожен фронт NRZ на складові , що 
- також призводить до розширення смуги пропускання і більш рівномірною АЧХ 
- Зниження шуму , тому що цифровий дільник несприйнятливий до впливу шумів 
- Похибка посилення становить 0,01 % 
- Динамічний діапазон вимірювань відповідно до цифрової методикою складає більше 4000 UI 

при дозволі 0,01 UI . Такий динамічний діапазон і дозвіл неможливі при використанні аналогової методики. 
Важливим параметром вимірювання джитера – це вимір максимально допустимого джитера 

Перевірка працездатності цифрового каналу або тракту при максимально допустимому вхідному джитері 
(Maximum Tolerable Jitter - MTJ) робиться шляхом подачі на вхід каналу вимірювального сигналу із заданим 
рівнем джиттера. Значення і частота стресового джитера встановлюються відповідно до норм на 
максимально допустимий розмах синусоїдального фазового тремтіння на вході. Виміри робляться на виході 
каналу або тракту при одночасному вимірі параметра помилки. 

Схема виміру допустимого значення джитера на вході цифрового каналу, тракту або апаратури 
представлена на рис. 3. Параметр MTJ визначається як амплітуда синусоїдального джитера, який, будучи 
поданим на вхід тракту або апаратури, викликає задане погіршення показника помилок. Тому основу схеми 
вимірів, представлену на рис. 3, складає генератор цифрових сигналів (зазвичай генератор ПСП), на вхід 
якого подається сигнал від синтезатора з перетворенням АМ/ФМ, що еквівалентно внесенню джитера. На 
виході цифровий потік, що приймається, вимірюється за допомогою аналізатора цифрового каналу з 
фіксацією помилок в каналі.  

 

 
Рис. 3 Схема організації вимірів параметра MTJ (за критерієм збільшення BER) 

 
Методика вимірів досить проста. 
- На вимірюване устаткування/канал подається тестовий сигнал (зазвичай ПСП) з внесеним 

джитером на певній частоті. 
- Потім амплітуда джитера, що вноситься, варіюється, а на виході вимірюваного 

устаткування/каналу вимірюється параметр помилки. 
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- По одному з описаних нижче критеріїв робиться висновок про максимально допустимому 
джитере для цієї частоти. 

- Виміри повторюються для іншої частоти. 
- В результаті виходить залежність амплітуди максимально допустимого джитера (MTJ) від 

частоти для цього вимірюваного устаткування, яка і є предметом вимірів. 
На результати вимірів істотний вплив чинять власний джиттер пристрої/каналу і джиттер, що 

вноситься аналізатором JTF. 
На відміну від маски MTJ маска JTF є двома залежністю для верхнього і нижнього рівнів JTF. 

Реальна крива параметра JTF повинна розташовуватися між двома кривими маски (рис. 4). 
Нормоване погіршення показника помилок може виражатися у вигляді двох критеріїв: збільшення 

коефіцієнта помилок по бітах (BER) і моменту появи помилок. При проведенні вимірів необхідно 
розглянути обидва критерії, оскільки допуск на вхідне фазове тремтіння вимірюваного об'єкту визначається, 
в основному, двома чинниками: 

- здатністю схеми відновлення синхросигналу точно відновлювати цей сигнал з інформаційного 
потоку з джиттером і, можливо, з іншими погіршеннями якості (спотворення імпульсів, перехідний вплив, 
шум і так далі). Для визначення MTJ по цьому чиннику необхідно підключити до входу генератора 
джиттера відновлений синхросигнал з відповідного виходу тестованого устаткування; 

- здатністю витримувати швидкість вхідного цифрового інформаційного сигналу, що динамічно 
міняється. 

Критерій збільшення BER дозволяє визначати дію джиттера на схему відновлення хронувального 
сигналу приймача, що дуже важливо для оцінки першого чинника. Критерій появи помилок рекомендується 
для оцінки другого чинника. Нижче розглянемо обидва методи. 

Измерение передаточной характеристики джиттера 
Передавальна характеристика джитера (JTF - Jitter Transfer Function) у свою чергу визначається як 

приведена різниця між джитером на виході і джиттером на вході пристрою/каналу : 

20lg[J (f ) J (f )]
(f )

J (f )


 out i in i

i
in i

JTF  

Також як і параметр MTJ, параметр JTF вимірюється на певній частоті. В якості прикладу на рис. 4 
представлена схема виміру параметра JTF мультиплексора SDH. Аналізатор JTF в даному прикладі входить 
до складу аналізатора SDH. 

 

 
Рис.  Схема виміру параметру JTF  

 
Принцип організації вимірів досить простий: в цифровий потік, що входить, додається джиттер 

певної амплітуди і аналізується джиттер на виході. Варіація частоти дає характеристику залежності 
параметра JTF від частоти. У свою чергу, наявність нижньої межі маски JTF пояснюється характером 
взаємодії джиттера в сигналі передаваних даних і сигналі синхронізації.  
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Введение 
В фундаментальной метрологии существуют проблемы измерений, которые не обеспечивают получение 

достоверной информации об измеряемой физической величине. К таким проблемам относятся следующие: 
1) исключение систематической и медленно изменяющейся случайной составляющей погрешности 

результата измерения; 
2) уменьшение случайной составляющей погрешности результата измерений; 
3) исключение влияния входного сопротивления измерительного канала на точность измерений; 
4) исключение влияния соединительных проводов (длинной линии) на результат измерений; 
5) метрологический самоконтроль параметров функции преобразования измерительного канала в 

процессе эксплуатации средства измерений;  
6) прогнозирование кратковременной и долговременной метрологической надежности измери-

тельного канала;  
7) избыточные измерения случайных величин; 
8) определение квазиистинного и истинного значений измеряемой физической величины. 
Решение перечисленных проблем измерений возможно только методами избыточных измерений. 
Метод (избыточных) измерений — совокупность приёмов, направленных, согласно уравнению 

(избыточных) измерений, на осуществление операции сравнения размера измеряемой физических вели-чин 
с значением величины установленного размера, воспроизводимой мерой или стандартным образцом.    

Метод избыточных измерений – это совокупность приемов использования физических эффектов, 
явлений, принципов измерений и технических средств воспроизведения физической величины установленного 
размера, однородной с искомой, измерительного преобразования (или измерения) заданной совокупности рядов 
входных физических величин, закономерно связанных по размерам, при неизменных или нормировано изменен-ных 
значениях параметров функции преобразования измерительного канала, а также прикладных программ вы-
числительной обработки результатов измерительного преобразования (или измерения) рядов физических 
величин, направленные на осуществление операции виртуального сравнения полученных результатов с фик-
сированным размером воспроизведенной физической величины,  на достижение системы целей и на получе-
ние системного эффекта при установленных математических моделях объекта измерений [1].  

Целью избыточных измерений является определение значений искомой и других входных физических 
величин ряда, параметров функции преобразования измерительного канала, метрологических характеристик, а так-же 
показателей и параметров метрологической надежности средства измерений или измерительной системы. 

Система математических моделей избыточных измерений  
Использование общенаучной методологии системного подхода и информативной избыточности при 

создании теории избыточных измерений обусловило необходимость широкого использования моделиро-
вания, как основного метода исследований. Создание систем математических моделей для каждого метода 
избыточных измерений стало эффективным средством успешного решения измерительных и метрологичес-
ких задач. В их основу положены знания о виде нелинейной функции преобразования сенсора или измери-
тельного канала в целом и требования по определению неизвестных физических величин, параметров, мет-
рологических характеристик, показателей и параметров метрологической надежности средств избыточных 
измерений и т.д. (см. табл. 1 и табл. 2, где аббревиатура «ФВ» — физические(ая) величины(а)).    

Определение 
Система математических моделей метода избыточных измерений — это присущая каждому методу индивидуальная 

совокупность математических моделей, обеспечивающая достижения системы целей и требуемо-го качества измерений.   
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Таблица 1 
Математические модели методов избыточных измерений при однократном измерительном преобразовании ФВ 

Математические модели методов избыточных измерений при линейной функции преобразования
измерительного канала и однократном измерительном преобразовании рядов физических величин 
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Таблица 2. 
Математические модели методов избыточных измерений при многократном измерительном преобразовании ФВ 

Математические модели методов избыточных измерений при линейной функции преобразования 
измерительного канала и многократном измерительном преобразовании рядов физических величин 
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Системы математических моделей методов избыточных измерений включают в себя, по меньшей мере, 
следующие математические модели: 

- модельную функцию преобразования измерительного канала (табл. 1, 2, п. 1); 
- систему рядов измеряемых физических величин с закономерными связями между их размерами, 

т.е. с указанием вида взаимосвязи между составляющими величинами и коэффициентами (табл. 1, 2, п. 2); 
- систему нелинейных уравнений величин, описывающую процесс однократного измерительного преоб-

разования (или измерения) двух и более рядов ФВ при неизменных и/или дискретно измененных (на 
нормированные значения) параметрах нелинейной функции преобразования измерительного канала (табл. 1, 
2, п. 3);  

- систему нелинейных уравнений величин, описывающую процесс многократного измерительного 
преобра-зования (или измерения) рядов ФВ при неизменных и/или дискретно измененных (на 
нормированные значения) параметрах нелинейной функции преобразования измерительного канала (табл. 2, 
п. 3);  

- уравнения избыточных измерений искомой физической величины, полученные в явном или в 
неявном виде и описывающие взаимосвязь результатов промежуточных измерительных преобразований или 
измерений рядов физических величин, значений образцовой меры и коэффициентов локальной 
линеаризации между собой и с искомой физической величиной (табл. 1, 2, п. 5); 

- уравнения избыточных измерений физической величины установленного размера, полученные 
в явном или в неявном виде и описывающие взаимосвязь результатов промежуточных измерительных 
преоб-разований или измерений рядов физических величин, значений физических величин, 
воспроизводимых мерой или  стандартным образцом и коэффициентов локальной линеаризации между 
собой и с искомой физической величиной (табл. 1, 2, п. 7); 

- уравнения погрешностей измерительного преобразования физических величин (табл. 1, 2, пп. 6, 10, 14, 15); 
- представленные в явном или в неявном виде одно или несколько уравнений избыточных 

измерений параметра лS  (крутизны преобразования) линейной составляющей функции преобразования 

измери-тельного канала и его отклонения от номинального значения (табл. 1, 2, пп. 4, 13); 
- представленные в явном или в неявном виде одно или несколько уравнений избыточных 

измерений параметра н1 н2иS S  нелинейных составляющих функции преобразования и их отклонений от 

номи-нального значения; 
- уравнение избыточных измерений смещения функции преобразования и его отклонения от номинального 

значения (табл. 1, 2, п. 6, 11); 
- математические моделей погрешностей избыточных измерений (табл. 1, 2, п. 8 – 13);  
- уравнение избыточных измерений суммарной текущей чувствительности нS   при { } 1ix  ; 

- уравнения избыточных измерений приращений текущих значений чувствительности во времени: 

л л 1 л( ) ( ) ( )i i iS t S t S t   , н н 1 н( ) ( ) ( )i i iS t S t S t   и н н 1 н( ) ( ) ( )i i iS t S t S t      (табл. 1, 2, п. 13);  

- уравнение избыточных измерений скорости изменения текущей чувствительности: 

л л ( )i i iv S t t    , н н( )i i iv S t t    , н н ( )i i iv S t t     (табл. 1, 2, п. 15); 

- прогнозное уравнение измерения времени наработки до метрологического отказа с указанием 
верхней и нижней границ полосы неопределенности в начальный и конечный моменты времени 
наблюдения, соответствующие наперед заданным (прогнозным) интервалам;  

- уравнение измерений времени наработки на метрологический отказ (на основе функции распределения 
Кондратова – Вейбулла, Кондратова – Коши, Кондратова – Лапласа и другие), выраженные через пог-решности, 
полученные на момент ввода средства измерений в эксплуатацию и по результатам поверки. 

Решение проблем измерений 
Первая проблема касается исключению систематической и медленно изменяющейся случайной 

составляющей погрешности результата измерения. Она решается за счет использования новой стратегии 
измерений — стратегии избыточных измерений. Как видно из уравнения избыточных измерений (см. табл. 
1, п.5), за счет реализации операции вычитания в числителе и знаменателе исключается аддитивная 
составляющая систематической погрешности результата измерений. Использование операции деления двух 
разностей позволяет автоматически исключить и мультипликативную составляющую погрешности 
результата избыточных измерений. Кроме того, автоматически исключается медленно изменяющаяся 
случайная составляющая погрешности результата избыточных измерений.  

Необходимо отметить, что при избыточных измерениях результат получают приведенным к входу 
измерительного канала, а не к выходу, как это имеет место при прямых измерениях (см. табл. 1, п. 5).  

Вторая проблема решается, как и при прямых измерениях, за счет проведения многократных 
измерений и их статистической обработки (см. табл. 2, пп. 1 – 5). Но при избыточных измерениях за счет 
выполнения операции вычитания автоматически исключаются и коррелированные высокочастотные сос-
тавляющие случайной погрешности.  

Третья проблема касается исключения влияния входного сопротивления измерительного канала на 
точность измерений. Она решается путем введения дополнительного такта измерительного преобразования 
сопротивления короткого замыкания и сопротивление, размер которого равен сумме размеров сопротив-
лений искомой и образцовой величин. В результате формируется ряд измеряемых физических величин вида: 
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1 з вх| |R r R , 2 0 вх| |R R R , 3 вх| |xR R R и  4 0 вх( ) | |xR R R R  , где знак | |  — знак параллельного сое-динения 

резисторов. В этом случае система уравнений величин примет вид, как показано в табл. 3, п.1. Уравнения избыточных 
измерений, согласно которым осуществляется определение значений входного сопротивления и сопротивлений 
искомого резистора, приведены в табл. 3, пп. 2, 3.  

 

Таблица 2 
Математические модели методов избыточных измерений, обеспечивающие автоматическое 

исключение влияния входного сопротивления на результат избыточных измерений при линейной 
функции преобразования измерительного канала 

Математические модели методов избыточных измерений при многократном измерительном преобразовании ФВ 
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  где зr — близкое к нулю суммарное сопротивление двух последовательно 

 соединенных сопротивлений автоматических переключателей ( з 0,1Омr  )  

 в замкнутых состояниях, осуществляющие замыкание входа измеритель- 
 ного канала на земляную шину; U  — напряжение смещения с учетом не-  
 равенства нулю сопротивления зr ; 0I  — нормированый по значению ток. 

 
Четвертая проблема, связанная с исключением влияния соединительных проводов (длинной линии) на 

результат измерений, решается путем использования трех-, четырех- и даже шестипроводной линии связи и введением 
в число рядов измеряемых физических величин сопротивления длинной линии и сопротивления, размер которого 
равен сумме размеров сопротивлений образцовой величины и двухпроводной длинной линии.   

Пятая проблема, касающаяся текущего метрологического самоконтроля параметров функции 
преобразования измерительного канала, также решается весьма просто. По результатам измерительных 
преобразований нескольких физических величин возможно определение не только значений крутизны 
преобразования (см. табл. 1, п. 4) и смещения функции преобразования (см. табл. 1, п.6), но и их отклонений 
от номинального значения (табл. 1, пп. 10, 13 и 6, 11). Определив значения приращений, не трудно 
установить первоначльные (номинальные) значения параметров функции преобразования. 

Шестая проблема связана с прогнозированием кратковременной и долговременной метроло-
гической надежности измерительного канала. Она решается по результатам определения систематичес-ких и 
случайных составляющих погрешности измерительного канала (см. табл. 1, пп. 8, 12) в моменты времени 
проведения измерений с одновременной отметкой текущего календарного времени и запомина-нием 
полученных данных. Затем определяется прогнозное время наработки на отказ (кратко- или дол-
говременной прогноз) с использованием линейного или нелинейного регрессионного анализа данных о 
погрешностях измерений в течение равноотстоящих промежутков времени. Линейная модель использу-ется 
для приблизительной прогнозной оценки метрологической надежности средства измерений с ис-
пользованием данных о скорости изменения параметров функции преобразования согласно п. 14, и п. 15 
табл. 1 за два коротких или продолжительных априори выбранных промежутка времен эксплуатации 
средства измерений. Нелинейная модель основана на использовании вероятностно-физических моделях 
метрологического отказа и гибких нелинейных функций распределения, например, функции распределения 
Кондратова – Вейбулла [2]. 

Седьмая проблема касается измерений случайных величин. Случайная физическая величина — 
вероятностная характеристика одного из свойств физического объекта (физической системы, явления или 
процесса), общая по виду функции распределения многим физическим объектам, но в количествен-ном 
отношении имеющая индивидуальное для каждого свойства математическое ожидание и дисперсию.  

При проведении измерений случайных величин прежде всего должен учитываться класс изме-
ряемых физических величин, определяющий характер проявления их свойств. На сегодня известны три 
класса физических величин [3]:  

1. Величины, которые имеют в природе строго определенный размер. К первому классу можно отнести 
практически все классические физические величины, характеризующиеся количественной определён-ностью, 
присущей конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу.  

2. Физические величины статистической физики, истинные значения которых сами по себе являются 
случайными величинами, флуктуирующими вокруг своих средних значений.  

3. Квантовые величины. Квантовая величина может не иметь определенного значения (например, если 
квантовая система находится в смешанном состоянии), однако в процессе измерений мы с определенной вероятностью 
фиксируем некоторое ее значение. В качестве примера квантовых величин назовем следующие: фотон — квант 
электромагнитного поля, фонон — квант поля звуковых волн в кристалле, гравитон —  гипотетический квант 
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гравитационного поля, глюон — квант векторного поля в квантовой хромодинамике и другие. 
Каждый класс физических величин предопределяет выбор соответствующего методов и средств изме-рений 

и воспроизведений физических величин заданного размера, а также метода статистической обработки данных с учетом 
апостериорного закона распределения погрешностей измерений. Основными проблемами изме-рений случайных 
физических величин является определение эмпирического (опытного) закона распределения зависимых и 
независимых физических величин и числовых характеристик многомерной функции распределения, а также создания 
меры или стандартных образцов с заданными вероятностными характеристиками. 

Известны четыре вида математических моделей погрешностей измерений случайных величин [4]: 1) 
математические модели, описывающие одномерные законы распределения ограниченных по модулю 
случайных погрешностей. При использовании моделей, предполагающих, что случайные погрешности 
ограничены по модулю, рекомендуется проводить не одно, а три измерения и находят искомую величину по 
«большинству голосов»; 2) математические модели, описывающие многомерные законы распреде-ления 
случайных погрешностей; 3) математически модели, описывающие произвольный вид функции 
распределения погрешностей; 4) математические модели, описывающие неизвестный вектор математи-
ческого ожидания и ковариационной матрицы случайной погрешности.  

Корректный выбор той или иной модели погрешностей обеспечивает правильный выбор метода 
избыточных измерений и алгоритмов статистической обработки результатов измерительных преобразо-
ваний рядов случайных физических величин.  

В отличие от прямых, избыточные измерения второго и третьего родов имеют большие возможности по 
определению числовых характеристик случайных величин, поскольку обеспечивают усреднение результатов 
измерительных преобразований рядов физических величин и их обработку как по времени, так и в пространстве. 

Восьмая проблема касается определения квазиистинного и истинного значений физических величин. Решить 
данную проблему методами прямых измерений не представляются возможным, поскольку они имеют ограниченные 
возможности по правильности и прецизионности измерений.  

С 2013 года в теории избыточных измерений развивается новое научное направление — сверхизбыточные 
измерения [5], которые направлены на решение восьмой проблемы. Сверхизбыточные измерения обеспечивают 
вывода не одного, а нескольких базовых уравнений избыточных измерений одной и той же искомой физической 
величины. Благодаря использованию многократных измерительных преобразований расширенных рядов входных 
физических величин, комбинаторики уравнений избыточных измерений и числа усредняемых величин, дости-гается 
возможность получения ансамблей уравнений избыточных измерений искомой физической величины опре-деленного 
количества и с заданными статистическими свойствами. Такой подход обеспечивает существенное уменьшение 
случайной составляющей погрешности результата избыточных измерений и решение восьмой проб-лемы. Данная 
проблема находится в процессе решения и о конечных результатах исследований говорить еще рано.    

Таким образом, методы избыточных измерений обеспечивают решение практически всех проб-лем 
теории прямых измерений, поскольку являются необходимыми и достаточными для решения метро-
логических задач. Уровень развития приборостроения и научно-технического прогресса страны в XXI веке 
будут определять только избыточные и сверхизбыточные измерения.  
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Рассмотрены	условия	к	измерительным	системам	при	возрастании	точности	электрических	измерений		

в	 практических	 единицах	 	 результатов	 экспериментов,	 объединяющих	 разные	 области	 измерений	 –	 при		
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The	conditions	for	measuring	systems	with	increasing	precision	electrical	measurements	in	practical	terms	the	

results	of	experiments	that	integrate	different	areas	of	measurements	‐	when	measuring	mass	(1	kg)	and	electrical	units	
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В современном ХХI веке происходит постоянная тенденция  в развитии эталонов, входящих в систему 

единиц СИ(SI) – в связи с переходом на естественные способы воспроизведения единиц, основанных на 
фундаментальных константах природы. Начало развития этих событий произошло ещё в середине и особенно в 
конце ХХ века, когда привычный для всех эталон частоты изменился путём перехода с привычно всем 
криптоновой длины волны на атомный стандарт частоты, основанный на сверхтонком  переходе в цезии[1]. Также 
продолжаются исследования, начатые в ХХ веке в изменении определения основной единицы системы СИ –метра 
в терминах скорости распространения  света. Эти теоретические и технологические исследования  неминуемо 
приведут  к полной перестройке  международной системы СИ(SI). Последняя была основана по массе на 
искусственно созданном объекте –, так называемом «аркфакт» платино-иридиевом цилиндрике –1 килограмме. 
При этом  этот килограмм заложен  ещё в несколько единиц  системы SI – ампер, кандела и моль. Из-за этого 
должны будут переопределены в большинстве своём  все основные единицы Международной системы СИ. 
Особое внимание будет уделено единицам массы, количества вещества,  электрического тока и 
термодинамической температуры. 

Что не устраивало большинство метрологов и исследователей в эталоне массы, чем он был плох? Эталон 
массы аркфакт – гиря в 1 кг из платино-иридия  досталась Царской России в 1875г под № 12, когда была принята 
Метрологическая конвенция. Казалось бы нет проблем – гиря она и в Африке гиря! Оказывается  проблемы есть  
и не малые.  Недостатки данного эталона очевидны: как концептуальные - что он доступен только в одном месте 
мира, а именно в МБМВ в Париже, в Севре. Он не предназначен ни для каких-то перевозок и перемещений, что 
само собой представляет опасность из-за возможных войн, пожаров, разрушений, наводнений и др. 

Из-за опасения его порчи или утраты это  ведёт к тому, что на деле доступ к нему полностью  ограничен 
– два или три раза за 100 лет для сличения с эталонами- копиями. 

Технические проблемы – маленький цилиндрик хранится в спецпомещении под охраной 
соответствующего уровня в хранилище под двумя стеклянными колпаками, которые пришлифованы до высокой 
степени точности, чтобы не было микроветра. Температура поддерживается на одном значении с погрешностью в 
тысячные доли градуса. Сличение с эталонами-копиями (как минимум два экз.) Необходимо наличие точнейших 
эталонных весов. Так во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева весы Рупрехта с усовершенствованием Д.И.Менделеева 
находятся в самом центре внутреннего здания ВНИИМ. Эталонные весы установлены на массивном фундаменте , 
не связанном  со зданием, чем уменьшается влияние вибраций. Работы производятся  только ночью, когда  не 
ходит общественный транспорт. Температура в весовом обеспыленном и термостатированном  помещении во 
время единичного взвешивания  поддерживается с погрешностью 0,01о С. Стоит задача эту погрешность снизить 
до 0,001- 0,0005оС . Любой человек выделяет тепло. Чтобы присутствие наблюдателя не влияло на весы, все 
операции при взвешивании идут  из соседней комнаты с помощью манипуляторов длиной 4 м. Контроль – через 
окошки с 3-я стёклами. Вынимают цилиндрик из депо специальными щипцами с мягкими наконечниками, чтобы 
не повредить тело цилиндрика механически (иначе можно снять несколько долей пикограмма или нанограмма) и 
чтобы на нём не осталось никаких нитей или волосков.  Этот платино-иридиевый  цилиндрик может испарятся в 
воздухе на несколько пикограмм, если увеличивается температура. И с другой стороны, если воздух не 
качественно чистый, цилиндрик поглощает (абсорбирует) различные вещества из воздуха на пикограммы. Все 
указанные мешающие условия при хранении и при использовании измеряются и контролируются точнейшими 
электрическими,  тепловыми и др. методами.  И всё-таки при всех тонкостях защиты эталона за сто лет 
обнаруживалось малое изменение веса на доли  нанограмм. Погрешности операции передачи размера массы не 
превышали 1,2·10-8. (Это эквивалентно взвешиванию вагона с зерном с погрешностью  равной массе одного 
зерна.) Все указанные процессы измеряются своими точными методами и выводятся в единую информационную 
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систему. 
Отсюда видно, почему  мир метрологов, учитывая вышеописанные трудности, и выражает  желание 

перейти на какую-нибудь квантовую величину в части массы. Гипотетически  можно придумать замену 1 
килограмма величиной равную массе электрона или массе ядра или известное количество их,  которые будут 
одинаковы по массе  и в Париже и на Южном и Северном полюсах, которые будучи квантованными будут 
постоянны всегда и везде.  

Профессор. Эрнст.О.Гёбель – Президент Физико-Технического института (РТВ), Германия  на 10-летней 
юбилейной конференции Международной Метрологической Академии в Санкт-Петербурге  заявил: «Наиболее 
вероятными вариантами для нового переопределения  единицы массы (килограмма) являются с одной стороны, 
так называемые эксперименты с ватт-весами, которые могут дать возможность определить килограмм на основе 
постоянной Планка и, с другой стороны эксперимент по  Авогадро, который поможет прослеживать килограмм к 
постоянной Авогадро и атомной единице массы, соответственно. Однако в настоящее время эти два подхода ещё 
на согласуются друг с другом и надо работать дальше для получения согласующихся результатов с относительной 
погрешностью порядка 10-8.» [2] Одна версия близкая к цели основана на двух практических единицах – 
сопротивлении R-1990 ( ОМ -1990 года) и потенциале U-1990  (ВОЛЬТ-1990 года), в терминах которых 
постоянная Планка h  и элементарный заряд е  имеют [3] точно известные по определению значения:  

Rк = h/ e2    = 25812,807  (Ом-1990г)   и  Kj   = 2e/h =483597,9 ГГц/ (В-1990г), 
где Rк   и  Kj   это постоянные  фон Клитцинга  и Джозефсона. В этой версии «электрический аналог» килограмма 
ЭАК выглядит таким образом 

[(В-1990г)2   х (Ом-1990г)- 1 х  С 3 х М -2] . 
И он отличается от эталона килограмм на величину 7-го знака 

ЭАК – [эталон  кг]  = [ (1,0  1,7) х 10 -7] 
При вопросе Гёбелю –когда это возможно произойдёт, он ответил, что в пределах пять- семь лет, а может 

быть и больше, когда во многих странах будет получен эффект с погрешностью 1·10-8.   А пока он получен только 
в НИСТ (США) и ПТБ  (Германия)[4]. 

А ампер, единица электрического тока, может определяться через непрерывный  поток элементарных 
зарядов, е, т.е. 

I = e·f , 
где  f  - частота. Опытная реализация  требует управляемого переноса одиночных электронов, который  может 
быть воспроизведён,  соответственно, на основе одиночных электронных транзисторов или полупроводниковых 
устройств на поверхностных волнах. 

Вот как звучит ампер в наше время: согласно решению Консультативного Комитета электромагнитных 
измерений  Международного Бюро Мер и Весов:  «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 1/1,602 176 53 х 10-19 ампер-секунд»[5]. Естественно все эти 
измерения должны соединяться в систему, температурные измерения до 0,01 теплового градуса, измерения 
напряжений в 1 и 10 В при НСП и СКО  не превышают 1·10-8Для точного функционирования генератора высоких 
частот порядка семьдесят гигагерц должна быть  создана аппаратура фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ)  
[6].относительно  стандарта частоты и времени с нестабильностью частотно-временных соотношений не хуже 10-12 . 
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Приведено	описание	развитее	образцовой	аппаратуры	для	задании	и	регулирования	фазовых	сдвигов	в	

широком	 диапазоне	 частот	 и	 значений.	 Особое	 внимание	 уделено	 описанию	 основных	 узлов	 и	 принципы	
действия	 Государственного	 Эталона	 фазового	 сдвига.	 Приведены	 новые	 результаты	 высокоточного	
регулирования	амплитуды	выходных	сигналов.	
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Describes	 developing	 exemplary	 apparatus	 for	 setting	 and	 regulation	 of	 phase	 shifts	 in	 a	 wide	 range	 of	

frequencies	and	values.	Particular	attention	 is	paid	to	the	description	of	 the	basic	units	and	operating	principles	of	 the	
state	standard	phase	shift	.	New	results	precision	amplitude	control	output	signals.	
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Для работы электронной аппаратуры (генераторов, частотомеров, синтезаторов частот, телевизоров, 

радиоприёмников, звуковых и видео магнитофонов и др.) очень важное значение имеет правильное и точное 
временное и амплитудное  соотношение сигналов, участвующих в работе частей и всей схемы указанных 
устройств. Для настроечных работ в электронной аппаратуре необходимы точные фазосмещающие цепи или 
устройства, сдвигающие фазу сигнала в пределах от 0 до 360о. Некоторые из них иногда бывают уже 
введены в нужную схему прибора и отвёрткой  может устанавливаться необходимое значение сдвига на 
выходе важного узла прибора. Для измерения установленных требуемых углов фазового сдвига (УФС) во 
всех случаях используются измерители разности фаз или электронные фазометры [1]. 
А] ФАЗА 

Для поверки и калибровки электронных фазометров необходимы прецизионные фазосмещающие 
устройства (для диапазона угла сдвига  от 0 до 360о ) или устройства ( для диапазона смещения  от 0 до 
нескольких периодов, а в общем случае до нескольких тысяч градусов, так называемые коммулятивные 
устройства сдвига угла фазового сдвига). Они нужны например для настройки цветовых поднесущих в 
системах цветного телевидения, особенно в системах 3D. 

I} Простейшими фазосмещающими (фазосдвигающими) устройствами на угол  90о являются  RC - 
цепи: 1) дифференцирующая цепь: 

φ = arctg ( 1 / ω CR), 
где ω – рабочая частота  на которой происходит смещение (опережение) по фазе выходного сигнала. 

2) интегрирующие с УФС: φ = – arctg (ω CR ). Они обеспечивают смещение (отставание) фазы 
выходного сигнала. Погрешность таких цепей до 0,1 до 05о в звуковом диапазоне частот 10 Гц - 20 кГц . 

II} Круговое смещение (вращение)  угла фазового сдвига на 360о между двумя синусоидальными 
сигналами может быть осуществлено в кольцевых реостатах при инфранизких и низких частотах, где к 
кольцу в 4-х точках через 90о  квадрантов реостатного кольца подводятся 4 напряжения  с соответствующим 
смещением по фазе  0, 90 ,180 и 270о.  Потенциальное поле по кольцу получается в  виде квадрата. 
Максимальная погрешность будет в точках  в квадрантах по кольцу 

α1 = 38о  (π/2)·n  и α2= 57о  (π/2)·n ( рад) , 
где n – 0,1,2,3,4, . . .– числа натурального ряда. Соответственно в этих точках погрешность будет Δ φ мах 

= 0,1 рад = 5,7о  при колебаниях значения напряжений до 29-30%. При подстановке  выравнивающих 
сопротивлений к средним точкам квадрантов  фазовращателя, погрешность по фазовому сдвигу  
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уменьшится  до 1,78о, а колебания выходного напряжения на выходе кольцевого фазовращателя снижаются 
до 9%. Диапазон частот такого рода кольцевого фазовращателя не превышает 30-50 кГц. Одним из 
отрицательных свойств таких кольцевых фазовращателей –является ненадёжность работы устройства из-за 
прерывания  процесса смещения фазовых соотношений вследствии нарушения связи бегунка с обмоткой 
кольца при попадании пыли или соринки при движении бегунка вдоль кольца с обмоткой. Сильное 
прижатие вызывает сильный износ обмотки и возможный обрыв провода. Это особенно сказывается в 
режимах многократного прохода бегунка вдоль намотки кольца. 

Смещение одного напряжения относительно другого на много тысяч градусов легко и надёжно 
обеспечивается в индуктивных фазовращателях, как контактных типа ИФ, так и бесконтактных типа БИФ 
(выполненных как маленькие моторчики, также как сельсины и поворотные трансформаторы). Возможна 
работа ИФ на частотах до 0,2 -  0,3 МГц.   Погрешность их определяется точностью установления  90о между 
магнитными потоками перпендикулярных полюсов этих маленьких моторчиков с помощью RC цепей при 
снижении коэффициента гармоник сигналов в катушках полюсов КНИ до 0,3-0,4% . 

Ёмкостные 4-х квадрантные фазовращатели для кругового вращения УФС работают на частотах до 
20- 50 МГц – они выполнены из 4-х частей, разделённых разрывом в 1 мм с углами равными  0, 90,180, 270о. 
Ёмкость выхода - круг со смещённым центром на валу поворачивается над 4-я частями через зазор 50μ, 
собирая фазу от 0 до 2π при погрешности УФС 0,5 -1о . 

III} Линии задержки со звеньями типа LC, замкнутые на характеристическое сопротивление W = 
(L/C) 0,5 вызывают появление бегущих волн. При этом вдоль линии задержки напряжение будет меняться по 
экспоненте, а фаза линейно от звена к звену. LC звенья хорошо держат УФС (до 0,001о) - так был сделан 
эталон в США на частоту 400 Гц [2], но процесс настройки линии бегущей волны для УФС в 360о очень 
сложен, поэтому они применяются весьма редко. В СССР так был сделан эталон на 1 кГц в 1974г. 

IV}   Деление частоты в двух каналах. Это путь был осуществлён во ВНИИМ к.т.н. Е.Д. Колтиком  
с помощью делителей частоты на 36 на лампах и использования кольцевого реостата, к   4-м точкам 
которого подведены сигналы с частотой 36 кГц и углами 0,90,180,270о. При движении контакта на 360о на 
выходе получается УФС 360 : 36 = 10о с погрешностью 0,1о и частота на выходе 36 кГц : 36 = 1 кГц. 
Калибратор фазы КФ-1 стал ОСИ для поверок в области фазометрии. Кравченко создал метод деления УФС 

от БИФ (измерение с Δφ= 0,5о на 1,08МГц) : 36 =30 кГц и преобразованием частот вниз до частот от 0,001 

до1000 Гц c погрешностью 0,004о. Завод КЗРИП (г.Краснодар) сделал калибраторы фазы типа Ф1-4 без 
механических фазовращателей на основе цифровой техники, в связи с чем у этого калибратора нет углов 
смещения меньше 10о (диапазон углов 0о, 10о, 20о и т.д. до 360о при частотах 5Гц – 2 МГц).  При частотах 5 и 
10МГц (минимальный угол смещения фазы только 30о)  Погрешности Ф1-4 – от 0,03 до 0,1о . 

V} Синтезаторы частот дали путь к созданию фазосмещающих (фазовращающих) устройств угла 
фазового сдвига на частоты от звуковых до высоких и сверхвысоких частот порядка 30 - 300 МГц. 

В  ОАО «Мера» (г.Краснодар) создан калибратор фазы типа Н6-2 с диапазоном частот 1 Гц-
100МГц, на основе синтезатора частоты, где смещение одного напряжения по отношению к другому 
возможно от 0 до 360о через  угол  в 0,01о во всём диапазоне частот. Калибратор создан без круговых 
фазовращателей -  только цифровым путём на основе 4-х больших грандмикросхем. Погрешности 
калибратора Н6-2 от 0,01о при частотах до 100 кГц,  0,03о  - до 10 МГц и 0,5о – до 100 МГц. 

Синтезатор типа Ч6-31 позволил создать высококлассную установку для воспроизведения методов 
смещения (сдвигов) угла между двумя электрическими напряжениями в диапазоне углов от 0 до 360о через 
угол в 0,0003о  для частот 1000 Гц и 100 кГц, через угол 0,002о для частот 1,0;  10,0 и  20,0 МГц. 

Метод задания высокоточного значения смещения одного напряжения по отношению другого с 

помощью синтезаторов заключается в том, что в момент времени t1  к одной частоте ω1 (рис 1) 

подключается другая частота ω2, больше основной только в моменты ввода угла фазового сдвига. Это 

происходит за  2 наносекунды, чтобы не срывать процессов задания фазы, которые происходят в LC цепях 

блоков аппаратуры. При этом, в момент времени t2 происходит отключение более высокой частоты ω2  и 

получается введение угла φ =  360о - это как бы естественная единица УФС из-за точного совпадения 

моментов прохождения через нуль сигналов частот ω1  и  ω2 , после чего полученный угол делится в 109раз 

( по числу декад, равных 9 в синтезаторе Ч6-31) 
На рис 2 представлена структурная схема высокочастотного суммирования  и последующего 

деления частоты до низких частот. От образцовой меры частоты ОМЧ сигнал fo поступает на вход блока 
опорных частот БОЧ, а с него на входы блоков синтеза частот БСЧ1 и БСЧ2. От БОЧ сигнал f1 = 3,0 МГц 
поступает БСЧ1 и БСЧ2, причём через электронный релейный элемент ЭРЭ на БСЧ2 может поступать сигнал 
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частотой f2 = 3,1 МГц, но  только в моменты переходов через нуль сигналов f1 и f2 . Эти моменты 
вылавливают датчики нуль-переходов ДНП, которые в схеме совпадений СС  сравнивают совпадения 
моментов f1 и f2  и через таймер Т перебрасывают рычаг переброса  в блоке ЭРЭ из «а» в «б» и на БСЧ2 

начинает поступать не  f1, а f2  и начинается смещение по фазе блока  БСЧ2  т.е. фаза этого блока начинает 
обгонять  БСЧ1. При повторном совпадении ДНП рычаг в ЭРЭ отпадает в положение «а» и  блоки БСЧ1 и 
БСЧ2начинают идти по фазе вместе. Получается задание угла фазового смещения в 360о, который начинает 
делится в блоках БСЧ1 и БСЧ2., где имеется  m - декадных делителей: Угол фазового смещения  φс будет 
равен: 

φс = (360[f2  - f1] · [N-1] · t) / 10m  град. 
 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 
При подстановке значений f1 = 3,0 МГц и f2 = 3,1 МГц, N-число импульсов, t = 1/ (f = 0,1 МГц),   

m= 7, φс = 0,000036о.  Требуемое значение N зависит от угла смещения и выходной частоты  
fвых. N = [(φ·10m /360) +1]·[30МГц / f вых ]. Например для φ = 10,000 при m=6 и тех же данных и 30 МГц,  
N = 27777,9. Для 20; 10; 1; 0,1 МГц  N = 41666,7; 83333,3; 833333,3; 8333333,3. 

Для требуемой частоты меняется цифра деления частоты и на счётчике импульсов ставится 
требуемое число УФС. И счётчик, просчитав это число, останавливает счёт и фазометр на табло показывает 
нужное значение угла смещения одного напряжения относительно [3] Во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева 
расчётный эталон единицы угла фазового сдвига ГЭТ61-88 обеспечивает погрешности  (Δ = 0,006 - 0,0003о ) 
в диапазоне  частот от 20 МГц до 0,01Гц. На частотах 20,0; 10; 1,0 МГц и  100  кГц и 1000 Гц возможно 
обеспечить кумулятивные смещения угла сдвига между двумя напряжениями в пределах 10000о  на частоте 
(20 МГц); 10000о соответственно  (10 МГц); 1000о – (1 МГц). 

Б) Амплитудные соотношения. 
В калибраторах фазы кроме методов создания смещаемых фазовых соотношений между двумя 

электрическими напряжениями необходимы точные методы уменьшения амплитуд сигналов – напряжений, 
т.к. угол фазового сдвига остаётся независимым от значения напряжения  при его уменьшении до - 40÷60 
дБ. При этом надо точно воспроизводить шаги уменьшения уровня напряжений в каналах , чтобы 
уменьшить амплитудно-фазовую погрешность калибраторов фазы. 

Работы И.В. Троцишина в области точного уменьшения (деления ) значения  напряжения в каналах 
калибраторов  фазы обеспечивают повышение точности в области определения амплитудно –фазовых 
погрешностей аппаратуры. [4] Использование схемы аттенюатора-делителя  Троцишина ( АДТ), повышает 
точность деления напряжения двух каналов калибраторов  фазы в десятки раз [5]. На рис 3 представлена 
схема аттенюатора –делителя Троцишина для восьми экземпляров резисторов при количестве квантовых 
точек шкалы аттенюатора-делителя Троцишина (АДТ), равных 22. Пределы допускаемой дополнительной 
погрешности смещения при воспроизведении углов фазового сдвига между выходными сигналами при 
фиксированном ослаблении сигналов аттенюаторами- делителями АДТ позволили определить точное 
значение амплитудно - фазовой погрешности (АФП) калибратора фазы типа Н6-2Ю которые равны 0,029·А, 
где А –значение разности установленных ослаблений выходных уровней, выраженная в дБ. При разности 
выходных уровней в А = 10 ,0 дБм – АФП = 0, 029о , при А= 20дБм –АФП =0,058о ; при  А= 30 дБм – АФП = 
0,1о и при  А= 40 дБм АФП= 0,13о. 

Аппаратура высокой точности для воспроизведения процессов  смещения по фазе угла фазового 
сдвига между двумя напряжениями в разных диапазонах частот от низких частот и до 20 мегагерц  теперь 



Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій 

36 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

может быть дополнена контрольными приборами  по определению амплитудно – фазовых соотношений при 
изменении уровней напряжения в каналах в диапазоне ослаблений от 0 до минус 40 дБм (амплитудно-
фазовой погрешности), опираясь на аттенюаторы-делители Троцишина (АДТ). При этом эта контрольная 
аппаратура может использоваться не только на заводах выпускающих фазометрическую аппаратуру в 
широком диапазоне частот – фазометров и калибраторов фазы, но может использоваться также и в центрах 
метрологии и стандартизации в их рядовой поверочной деятельности.  

 

 
Рис. 3 
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Вейвлет преобразование решает проблему неопределенности Гейзенберга для построения частотно-

временных характеристик сигнала. Одно из основных преимуществ вейвлет-анализа заключается в 
локализации изменения сигнала в спектральной области [1].  

Для выполнения эксперимента обработки трехмерных телевизионных объектов с равномерной 
сеткой [2] использовалась среда MatLab, в качестве тестового объекта выбрана сфера. Над сферой, 
представленной равномерной сеткой, проводя эксперимент с разным шагом дискретизации с 
нормированными значениями 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1, которые удовлетворяют аналогу теоремы Котельникова 
для трехмерного случая [3]. Найдем спектральные коэффициенты разложения сетки сферы, используя 
вейвлет Добеши 8-го порядка (рис.1). 

Погрешность восстановления определялась как среднеквадратичная ошибка восстановления 
координат трехмерной сетки по формуле  

VVV *][  (1)
где  V – среднеквадратическое значение; V - относительная погрешность координат. 

На рис. 1 представлены коэффициенты разложения в результате вейвлет преобразования Добеши 8-
го порядка, а также исходная и восстановленная сфера с нормированным значением шага дискретизации 0,6. 

В таблице 1 показано как изменяется погрешность от нормирующего значения шага дискретизации 
и вейвлета преобразования. 

 
Таблица 1 

Оценки погрешностей, полученные с помощью вейвлет-преобразований. 
Нормирующие 

значения 
шага дискретизации 

 
Вейвлет- 
преобразования 

0,2 0,6 1,0 

Хаар 5.7829e-015 3.5629e-015 2.9538e-015 
Добеши 4-го порядка 1.9229e-011 1.1568e-011 9.8710e-012 
Добеши 6-го порядка 1.5682e-011 9.4471e-012 8.2177e-012 
Добеши 8-го порядка 2.8669e-011 1.8356e-011 1.7487e-011 
Добеши 10-го порядка 4.6799e-011 2.5429e-011 1.9523e-011 
Добеши 24-го порядка 5.8104e-010 3.1561e-010 3.3952e-010 

 
В результате анализа получили погрешности для разных вейвлет-преобразований с нормированными 

значениями шага дискретизации, что показывает восстановленный сеточный объект с очень маленькой 
погрешностью. Погрешность 1.0e-015 очень мала, что дает увеличению избыточности данных. Поэтому мы 
ограничиваем погрешность до 1.0e-06, что будет являться запасом, так как телевидение сверхвысокой 
четкости значения координат не принимают больше тысяч. Поэтому мы применяем более жесткие 
требования к параметрам дискретизации и квантования. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 1. Сфера восстановленная после вейвлет преобразования Добеши 8-го порядка (а), коэффициенты разложения по оси Х (б), 
коэффициенты разложения по оси Y (в), коэффициенты разложения по оси Z (г). 
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НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ К 
ОМПЬЮТЕРОВ И МИКРОПРОЦЕССОРОВ ФИБОНАЧЧИ 

 
Институт Золотого Сечения, Академия Тринитаризма (Россия), goldenmuseum@gmail.com 

	
Аннотация.	 Излагается	 новая	 концепция	 реализации	 помехоустойчивых	 компьютеров	 и	

микропроцессоров	 Фибоначчи,	 основанная	 на	 использовании	 понятия	 «минимальной	 формы»	 представления	
чисел	 в	 коде	 Фибоначчи.	 Только	 «минимальные»	 формы	 являются	 «разрешенными»	 в	 компьютере	 и	
микропроцессоре	Фибоначчи,	все	остальные	фибоначчиевые	 	представления	чисел	являются	«запрещенными».	
Их	 возникновение	 является	 сигналом	 ошибки.	 Достатoчно	 простая	 в	 реализации	 система	 контроля	 позволяет	
обнаруживать	 все	 «запрещенные»	 фибоначчиевые	 представления,	 возникающие	 на	 всех	 этапах	 обработки	 и	
преобразования	 информации	 в	 компьютере	 и	 микропроцессоре	 с	 высокой	 вероятностью,	 определяемой		
коэффицентом	обнаружения	ошибок	99.9%	и	выше.		

Ключевые	слова.	Числа	Фибоначчи,	р‐код	Фибоначчи,		компьютеры	и	микропроцессоры	Фибоначчи.		
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NEW CONCEPT OF IMPLEMENTATION OF FIBONACCI COMPUTERS AND 
MICROPROCESSORS  
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Abstract.	A	new	concept	for	the	implementation	of	error‐correcting	Fibonacci	computers	and	microprocessors	,	

based	 on	 the	 use	 of	 "	minimal	 form"	 for	 the	 representation	 of	 numbers	 in	 the	 Fibonacci	 code,	 is	 described	 .	 Only	 the	
"minimal	 forms”	 are	 "allowed"	 in	 Fibonacci	 computers	 and	 microprocessors,	 all	 other	 Fibonacci	 representations	 are	
"forbidden."	Their	appearance	is	a	signal	of	errors.	The	enough	simple	for	realization	control	system	allows	detecting	all	
the	"forbidden"	Fibonacci	representation,	arising	at	all	stages	of	processing	and	converting	the	information	in	computers	
and	microprocessors,	with	high	probability,	determined	with	the	coefficient	of	error	detection	equal	99.9	%	and	more.	

Keywords.	 Fibonacci	 numbers,	 the	 golden	 ratio,	 the	 Fibonacci	 code,	 the	 code	 of	 the	 golden	 ratio,	 Fibonacci	
computers	and	microprocessors.	

	

В 1972 г. в своей докторской диссертации [1] автор ввел понятие р-кодов Фибоначчи, под которыми 
понимались следующие позиционные способы представления натуральных чисел: 

       
1

1 ... ... 1
n p n p i p n p

N a F n a F n a F i a F


       , (1)

где   0,1
i

a   – двоичная цифра i -го разряда позиционного представления (1); n–разрядность кода (1). 

Заметим, что вес i-го разряда    1, 2, 3, ...,
p

F i i n  является i -м p-числом Фибоначчи, которое при 

заданном р=0,1,2,3,... задается следующим рекуррентным соотношение:  

           1 1 ; 1 2 ... 1 1
p p p p pp F i F i p F F F pF i          . (2)

Заметим, что сумма (1) включает в себя бесконечное число различных позиционных представлений, 
потому что каждое р=0,1,2,3,... «порождает» свое собственное позиционное представление типа (1). 

При этом частным случаем р-кода Фибоначчи (1) является классический двоичный код (р=0), 
лежащий в основе современной компьютерной технологии: 

1 2 1 0

1 1
2 2 ... 2 ... 2n n i

n n i
N a a a a  

      . (3)

При р=1 р-код Фибоначчи (1)  сводится к классическому коду Фибоначчи, введенному в 1939 г. 

бельгийским любителем математики Эдуардом Цекендорфом. При р= код (1) сводится к «унитарному 
коду». 

Впервые мысль о том, что р-коды Фибоначчи (1) могут быть использованы для создания новых 
компьютеров – компьютеров Фибоначчи –изложена автором в статье [2], которая, возможно, является 
первой в истории науки статьей по «компьютерам Фибоначчи». Международное признание этого 
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математического результата пришло из Австрии, где автор стажировался в течение 2 месяцев (1976 г.), а на 
заключительном этапе выступил с обширным докладом на объединенном заседании кибернетического и 
компьютерного обществ Австрии. Это выступление привлекло внимание научных и государственных 
кругов СССР и стало причиной уникального по своим масштабам патентования изобретений автора по 
«компьютерам Фибоначчи» за рубежом. 65 зарубежных патентов США, Японии, Англии, Франции, ФРГ, 
Канады и др. стран являются официальными юридическими документами, которые подтверждают мировой 
приоритет автора в этом направлении. Изложение теории р-кодов Фибоначчи и их приложений в 
информационной технологии дано в книгах [3,4].  

Несмотря на большие усилия по созданию фибоначчиевых систем, успех был достигнут только в 
двух направлениях:  

1. Разработка высокоточных самокорректирующихся АЦП и ЦАП (СКТБ «Модуль» Винницкого 
политеха)  

2. Использование кодов Фибоначчи для самосинхронизации сигналов цифровой магнитной записи 
(НПО «Маяк», Киев).  

К сожалению, компьютеры Фибоначчи так и не были созданы. Тому есть две причины. Первая 
состояла в том, что микроэлектроника и ее уровень интеграции в тот период еще не достигли того уровня, 
который обеспечивал бы простоту технической реализации компьютеров и микропроцессоров Фибоначчи. 
Вторая причина - это «горбачевская перестройка» и последовавший за этим развал СССР, что привело к 
прекращению государственного финансирования  этих разработок и развалу научного и инженерного 
коллектива, который был создан в СКТБ «Модуль» Винницкого технического университета.  

После развала СССР эти разработки продолжали развиваться только в теоретическом аспекте. 
Однако во второй декаде 21 в. произошли события, которые могут привести к существенному прогрессу  в 
этой области. Как известно, р-коды Фибоначчи (1), соответствуюшие  значениям р=1,2,3, ... , являются 
избыточными способами представления натуральных чисел. Эта избыточность проявляет себя в двух 
свойствах: 

1. Множественность фибоначчиевых представлений одного и того же натурального числа. Это 
означает, что любое натуральное число N в коде (1) имеет много различных фибоначчиевых представлений. 

2. Наличие «минимальной формы», под которой понимается такое фибоначчиево представленеие, в 
котором после каждого бита 1 следует не менее р битов  0 (р=1,2,3, ...).  Доказано, что «минимальная 
форма» единственна для заданного натурального числа  N. Остальные фибоначчиевые представления 
свойством «минимальной формы» не обладают.  

Это означает, что между «минимальными  формами»  р-кода Фибоначчи (1) и натуральными 
числами существует взаимно-однозначное соотвествие. Из этого фундаментального свойства и возникает  
новая идея в проектировании компьютеров и микропроцессоров Фибоначчи. Ее суть состоит в том, что в 
компьютере и микропроцессоре Фибоначчи допускается использовать только «минимальные формы», 
которые являются «разрешенными» фибоначчиевыми представлениями. Все остальные фибоначчиевые  
представления чисел являются «запрещенными». Их возникновение является сигналом ошибки. Достатoчно 
простая в реализации система контроля позволяет обнаруживать все «запрещенные» фибоначчиевые 
представления, возникающие на всех этапах обработки и преобразования информации в компьютере и 
микропроцессоре с высокой вероятностью, определяемой  коэффицентом обнаружения ошибок, который 
равен  99.9% и выше.  

Эта идея была реализована в двух изобретениях, которые защищены патентами Украины и США. 
Авторами первого изобретения (патент Украины) являются доктор технических наук Алексей Борисенко 
(Украина, Сумский университет) и доктор технических наук Алексей Стахов (Канада).  

Название первого изобретения: «Перешкодостійкий лічильник імпульсів Борисенко-Стахова». 
В этом «помехоустойчивом счетчике» реализуется идея «минимальной формы». Разрешенными 
состояниями «счетчика Борисенко-Стахова» являются только «минимальные формы». Возникновение 
«неминимальной формы» свидетельствует о наличии ошибки. Она обнаруживается в фибоначчиевом 
устройстве с помощью несложной схемы контроля. Благодаря такому решению обеспечивается высокая 
помехоустойчивость счетчика.   

Другое изобретение касается нового принципа проектирования «микрочипов Фибоначчи». Его 
авторами являются Алексей Стахов (Канада), Антон Кононов (ЮАР) и Анна Слученкова (Канада). На это 
изобретение выдан патент США. В этом изобретении концепция «минимальной формы» распространяется 
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на все узлы микропроцессора Фибоначчи (регистры, счетчики, электронную память, АЛУ и т.д.). При этом 
обеспечивается непрерывный контроль ощибок, возникающих в узлах микропроцессора, благодаря чему 
обеспечивается высокая помехоустойчивость микропроцессора с коэффициентом обнаружения ощибок 
99.9% и выше.  

 

       
 
Антон Кононов к 75-летию  автора прислал интересный «информационный подарок»: фотографии 

макетов микросхем, которые являются элементами Фибоначчи-микропроцессора (см. выше). 
Эти макеты (вместе со «счетчиком Борисенко-Стахова) свидетельствуют о приближении 

«фибоначчиевой эры» в компьютерной технологии, которая, к сожалению, начнется за пределами России и 
Украины. Украине сейчас не до «компьютеров Фибоначчи», а в современной России просто не нашлось 
мыслящих специалистов, которые оказались бы способными оценить по достоиству концепцию 
«компьютеров Фибоначчи». Ведь фибоначчиевые патенты юридически принадлежат России как 
правопреемнице СССР. Но кого это интересует? Все происходит, как всегда: «нет пророка в своем 
отечестве» (Иисус Христос).    
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QUANTUM THEORY OF MEASUREMENT CONVERSIONS, AND THE WAY EXCEPTIONS 

METHODOLOGICAL ERRORS OF MEASURING CHANGES 
 

A.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications, vottp.tiv@gmail.com 
	
Issues	of	accuracy	and	speed	measurement	is	a	key	issue	of	measurement	theory	and	information	theory,	and	

from	a	technical	or	 technological	point	means	one	who	fully	attained	the	specified	 improvements,	a	 leader	 in	scientific	
and	technological	development	and	economic	(military)	power	of	the	country.	The	proof	that	this	is	so,	is	the	creation	of	
quantum	 measurement	 theory	 as	 an	 example	 of	 measuring	 the	 parameters	 of	 phase‐frequency	 radio	 signals	 (PFRS	
theory,	etc),	as	well	as	an	example	Quantum	theory	of	measuring	conversion	(QTMC)	DAC	and	ADC,	and	common	to	both	
of	 them	 is	 to	 use	 the	 principle	 consequence	 that	 implements	 the	 most	 powerful	 of	 the	 measurement	 scales:	 ‐	 scale	
relations.	

Keywords	‐	accuracy	and	speed	measurement,	methods	of	measurement,	measuring	the	parameters	of	phase‐
frequency	radio	signals,	Quantum	theory	of	measuring	conversion	(QTMC)	DAC	and	ADC.	
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КВАНТОВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ, І ШЛЯХИ ВИКЛЮЧЕННЯ 

МЕТОДИЧНИХ ПОХИБОК ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 
 

Одеська національна академія зв’язку ім.. О.С.Попова, vottp.tiv@gmail.com 
	
Питання	вимірювання	точності	і	швидкості	є	ключовим	питанням	теорії	вимірювань	і	теорії	інформації,	

і	з	технічної	або	технологічної	точки	означає	того,	хто	повністю	досягнув	зазначеного	поліпшення,	лідер	в	галузі	
науково‐технічного	розвитку	та	економічної(військової)	могутності	країни.	Доказ	того,	що	це	так,	це	створення	
квантової	теорії	вимірювань	як	приклад	вимірювання	фазочастотних	параметрів	радіосигналів	(теорія	ФЧВ	і	ПР,	
і	т.д.),	а	також	приклад	квантової	теорії	вимірювального	перетворення	(КТВП)	ЦАП	і	АЦП,	і	загальні	для	них	обох	
це	 використовувати	 принциповий	 наслідок,	 який	 реалізує	 найпотужніша	 із	 шкал	 вимірювання:	 ‐	 шкала		
відношень.	

Ключові	 слова	 ‐	 точність	 і	 вимірювання	 швидкості,	 методи	 вимірювання,	 вимірювання	 параметрів	
фазочастотних	радіосигналів,	Квантова	теорія	вимірювального	перетворення	(КТВП)	ЦАП	і	АЦП.	

	
INTRODUCTION 

The problem of simultaneous measurement and fast in the world based on the classic postulate, which 
states that while it is impossible to carry out such actions, so their improvement (separately) using the technological 
capabilities of microelectronics, such as increasing the operating frequency of the element base, reducing the size of 
the topological elements, etc. so-called extensive road that has already reached the limits of microelectronics 
facilities submicron range. So the question further increase your specifications requires enormous financial costs and 
the introduction of new technologies nanoeletronics that are still in their infancy and, at best, give another order of 
magnitude improvement since switching to subatomic size is unattainable.  

It is obvious by the fact that classical methods of measurement clearly marked : the product of the specified 
parameters are constant, where in practice we either increase the measurement accuracy by increasing the 
measurement time (speed reduction), or, on the contrary: fast measurements are performed with considerable errors. 
The main driving element here may be the fundamental assertion that in nature there is no paradox, as all this is, "to 
put it mildly," failed attempts to explain quite obvious from the standpoint of existing "classical" methods of 
measurement.We found theoretically and practically proven to specimens layouts devices, by using the principles 
coincidence was achieved at the same time improving the speed and accuracy and measurement frequency (100-
1000 times) [1], the amplitude parameters (10-100 times) [2], without significant complications and even simplify 
measuring circuits (adaptability).- Manufactured and tested frequency coincidence, measuring frequency converter, 
phase-frequency synthesizers sequent, attenuator - divider Trotsyshyna [3] used as a layout for laboratory work 
students. According to the research 1 doctor and 7 PhD theses, published a monograph, more than 50 articles, nearly 
150 reports of conferences, 5 patents. 

 
PROBLEM STATEMENT 

Any measurement is analog-to- digital conversion - set of measured values are replaced with a selectable 
digital equivalent. The procedure of converting the continuous physical counts in its digital sampling values is called 
quantization (level or time), and accompanied by the appearance of quantization errors are divided into 
methodological (depending on the chosen method of quantization, measurement conversion), and instrumental 
caused by a resolution of the final practical circuits and circuit elements of real gauges. 

For example, the frequency measurement error depends on the measurement time (access to the signal) - 
methodical, and the errors caused by instability model generators, instability and trigger jitter components - 
instrumental. 
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Methodological errors created man who chooses measurement method (sequential account countdown), 
and creating a systematic error, then heroically struggling with it (interpolation, temporal sampling, etc.). With the 
instrumental errors can be combated by improving the quality of circuit elements and signals, such as signal/noise, 
instability, jitter, etc. 

The general line of the Quantum theory of measuring conversion (QTMC) [2], it did not create the 
methodical error and excluded by the terms of their education. 

For frequency consistent accounts, the error arises from the binding time to a time interval (1s), the 
frequency resolution (methodical error) is 1Hz that no relationship to the measured frequency has not, but get less 
than 1Hz resolution, within less than 1s – IMPOSSIBLE [1]. 

Method countdown has methodical errors, too, in consequence of not only the introduction of the 
measurement time, but also linking it to the reference frequency (model AS), which leads to the same restrictions! 

Within KTIP invited not to create conditions for the emergence of methodical errors caused by establishing 
a temporary measure, it is to start measuring! 

For example, having two signals with different frequencies, you can watch a match front, of similar zero - 
crossings, which will take place at the difference frequency. Start measurement (pulse counting and measuring the 
reference frequency) at the first match, and finish at the subsequent (and not through 1s, or other defined time 
people). The method of this measurement method called coincidence (double coincidence), the scale of 
measurement conversion is determined by the ratio A/B, where A and B are integers complete phase cycles 
measured and the reference frequency, no methodical error is not here! 

 

 

 

 
Figure. 1. Typical appearance radiompulsnoho signal  Figure. 2. Photos of measuring the frequency converter 

 
Ratio scale A/V is the most powerful and versatile in the theory of scales, and it can be obtained as a 

special case - simpler. Therefore, it realizes the achievement of high accuracy and speed of measurement 
frequencies, compared with other known methods [1]. 

Moreover, the resolution of the scale relations (coincidence) is determined by the magnitude of the 
denominator (B), and at values of 1000 gives a scale coincidence with 300 thousand points, and an increase in the 
binary system can be estimated as in "two to the power two minus two K" - for k = 10 will be2 2x10 -2 = 218, which 
gives a gain of 300 times, of 1000, which gives 300 thousands point scale. 
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Figure. 3. Scale parameter has the bit Figure. 4. Three-dimensional scale of parameter depends on the 

bit 
 
Increasing up to k = 20, the gain will be  22x20 -2 =238-20 =2 18 bits! Relatively million or about 250 billion 

points of the scale, etc. 
But, "the methodical error method coincidence" significantly less INSTRUMENTAL already at capacity 

10000-100000 counters that almost rarely better error 10-9 or 10-6.  
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Figure. 5. Hierarchy of methods for measuring   Figure. 6. Hierarchy of instruments for measuring the frequency 

at the global level 
 
At the same time, measurements, or rather its maximum value depends only on the capacity of the meter 

(100000) and the value of the reference frequency of 1 GHz), would give a value of 0,1 milliseconds time 
measurement with resolution lower than Hertz units, in the frequency range 10MHz - 10GHz [1]!  

The result value is determined by multiplying the frequency measurements of the fraction A/B on the 
reference value, and the number of digits in the result (resolution) is selected from the above-mentioned ratio 
Quantum dots scale measuring conversion (QDSMC), and the reliability of each of the lower order bits can be 
evaluated "depth filling counters" which are selected at a level higher frequency resolution. 

 
CONCLUSION 

In the theory of phase-frequency radio measurements and conversions determined that for the real class 
information signals, which are called radio, classic model definition 
frequency as the inverse value of the period is inadequate, which leads 
not only to confusion and fundamental limitations of accuracy and 
speed of frequency measurement that principle can not be better than 
1Hz during the measurement under 1s. Using phase-frequency 
approach with a model of the primacy of the total phase, and secondary 
frequency that is a derivative, was able to prove and almost get 
resolution measurement frequency unit Hz at frequencies of 1-10MHz 
for the access time of the signal is less than one millisecond, that is 
1000 times better than the classical methods . Fundamental here is the 
use of the principles of measurement based on the method coincidence 
[1]. 

Similar results to improve the resolution of the DAC and ADC 
10 - 100 times obtained in the framework of quantum theory of 
measurement conversion by using attenuators - divider Trotsyshyna and 

its modifications, instead of the classical Kelvin divider [2, 3]. The main element of the principal advocates the use 
of quantum measurement scale that contains all possible (quantum point scale), whereas classical approaches and 
models use only a small part of them, such as 8- resistor divider Kelvin number of points = 8, and for couples from 
attenuator - divider Trotsyshyna number for 8 resistor chain can be (depending on the type of converter) 22 - 
(coincidence) 166 - (double coincidence) 169 - (total -difference), 247 - (combined) [2]. 

At present, there are no chips DAC and ADC with programmable and adaptable parameters that gave rise 
to a huge range of issue (thousands), which must be chosen each time, and setting them to change and adapt their 
performance transformation is impossible. At the same time adaptive signal processing techniques and 
programmable IBCs are of great importance and no products equivalent FPGA for digital circuitry inhibits the 
development of measurement instruments and implementation of innovative digital technologies. 

 
References 

 
1. Trotsyshyn I.V. Napriamky qvatovoi teorii vymiriuvalnogo peretvorennia fizythnyh velythyn na osnovi 

iedynoii drobovo-razionalnoii shkaly / Visnyk KhNU. - 2011. - № 1. – Tekhnithni nauky. - s.196-201. 
2. Ivan.V.Trotsyshyn. Attnuator-divider of Trotsyshyna as areprezenyanive of principles of Quantum 

theory amplitude signal parameters measurmen / Vymiriuvalna ta obthysliuvalna tekhnika v tekhnologithnykh 
prozesakh. - 2011. - № 2. – s.44-51. 

3. Trotsyschyn I.V. Method pobudovy atteniuatora-podilnyka Trotsyshyna. Patent Ukraine 100581. IPC 
(2013.01) G01R 15/00 G06G 7/16 (2006.01) G11C 8/00 H02M 3/ 06 ( 200) Opublikovano 10.01.2013, Bulleten 
nomer 1. 

4. Trotsyshyn I.V. Qvantova teoria vymiruvalnogo peretvorenia: prynzypy ta metodologia, na shlakhu vid 
thastotomira koenzidencii do ateniuatora-podilnyka Trotsyshyna / Vymiriuvalna ta obthysliuvalna tekhnika v 
tekhnologithnykh prozesakh. - 2013. - № 1. – s.27-37. 



Загальні питання метрології, вимірювальної техніки і технологій 

6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014 45
 

УДК 536.521 
Ю.М. ТУЗ, С.А. ШУРПАЧ, О.В. КОЗИР 

 
ЕТАЛОННІ ТЕПЛОВІ ВИПРОМІНЮВАЧІ 

 
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", olegkozyr86@gmail.com 

	
Анотація:	 Розглянуто	 основні	 еталонні	 теплові	 випромінювачі	 для	 калібрування	 оптичних	 засобів	

вимірювання	температури.	Представлено	їх	технічні	характеристики	та	сфери	застосування.	
Ключові	слова:	абсолютно	чорні	тіла,	лампи	розжарювання,	мініатюрні	лампи.	
	

Y.M. TUZ, S.A. SHURPACH, O.V. KOZYR 
 

REFERENCE THERMAL EMITTERS 
 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", olegkozyr86@gmail.com 
	
Annotation:	 Basic	 reference	 thermal	 emitters	 for	 calibration	 optical	 measuring	 devices	 of	 temperature	

measurement	are	considered.	Performances	and	applications	of	these	devices	are	presented.	
Key	words:	blackbodies,	incandescent	lamps,	miniature	lamps	
	

Постановка проблеми 
Вимірювання температури безконтактними методами набувають все більшого і ширшого 

використання. В [1] було запропоновано використовувати метод термокомпарування для вимірювання 
температури полум’я. Даний метод, призначений для визначення розподілу температури в полі викидних 
газів та полум’ї, заснований на порівнянні інтенсивностей випромінювання газового потоку і еталонного 
випромінювача. Тому в даній статті аналізуються існуючі теплові випромінювачі. 

Ціль статті 
Аналіз існуючих теплових джерел випромінювання, для застосування в якості еталонного 

випромінювача в безконтактному методі вимірювання температури – методі термокомпарування. 
Викладення основного матеріалу 

Теплове випромінювання – електромагнітне випромінювання, що випускається будь-якою 
речовиною, температура якої відрізняється від абсолютного нуля. Енергія випромінювання стрімко зростає 
при збільшенні температури. Максимум випромінювання переміщається в короткохвильову область. 
Проаналізувавши існуючі публікації, для вимірювання температури оптичними методами був вибраний весь 
оптичний діапазон довжин хвиль (0,001…2000 мкм [2-4]). Згідно закону Кірхгофа теплове випромінювання 
тіл пов'язано з їх поглинанням: чим інтенсивніше тіло поглинає, тим інтенсивніше воно випромінює. Тіло, 
яке максимально поглинає і випромінює енергію називається абсолютно чорним тілом (АЧТ). Для передачі 
одиниці температури і калібрування безконтактних засобів вимірювання використовують різні еталонні 
джерела випромінювання – моделі АЧТ (рис. 1). 

1. Стержньові випромінювачі [3, 4]. 
Штифт Нернста – випромінювач у вигляді невеликого циліндру (діаметр 1...3 мм, довжина 20-30 

мм) з оксидно-керамічної маси. Струмом від електромережі нагрівається до 2000 К. Його застосовують у 
спектрофотометричних відносних вимірах в ІЧ діапазоні – 2...14 мкм. Він є сірим тілом в діапазоні 1,5...5 
мкм. Силітовий випромінювач (глобар) – циліндричний стержень з карбіду кремнію, діаметром 6…8 мм, 
довжиною 50…250 мм, що нагрівається електричним струмом. Розігрівається до Т = 750 К. Наявність на 
поверхні двоокису торію дозволяє досягти температури 1400 – 1500 К. Випромінює в ІЧ діапазоні – 2…15 
мкм. Застосовується в інфрачервоній спектрофотометрії. Темний випромінювач – металева трубка з 
жароміцної (хромонікелевої) сталі, з нагрівачем всередині, заповнена керамікою. Робоча температура 1000 
К. Випромінює в ІЧ діапазоні. Кварцовий випромінювач – трубчаста кварцова лампа ІЧ діапазону. 
Складається з кварцового стержня на який намотана спіраль, з хромонікелевої сталі, яка розігріває надіту 
зверху кварцову трубку. Робоча температура 1400 К. 

2. Моделі АЧТ [3-6]. 
Порожнинні АЧТ – випромінювачі у вигляді замкнутої порожнини з невеликим отвором. Пласкі 

АЧТ випромінювачем є пластина. Випромінювання порожнинного АЧТ – більше плаского. У порожнинного 
АЧТ випромінювання проникає в порожнину через отвір і багаторазово відбивається і поглинається. 
Порожнинні АЧТ можуть мати різну форму. Внутрішня поверхня рівномірно нагрівається намотаним на 
сердечник дротом, що дозволяє створити термодинамічну рівновагу всередині порожнини. Все різноманіття 
доступних моделей АЧТ (як польових, так і лабораторних) в основному розроблено для інфрачервоного 
діапазону, більше 1 мкм. АЧТ видимого діапазону працюють при температурі 2500 К і вище, тому вони є 
надзвичайно дорогими. 

3. Лампи розжарювання [3, 6-8]. 
Теплові джерела оптичного випромінювання, які застосовуються в метрології для вимірювання 

світлових і теплових параметрів джерел світла, для повірки і калібрування засобів вимірювань. Працюють в 
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УФ, видимому та ІЧ спектральних діапазонах. Мінімальна довжина хвилі, випромінюваної енергії дорівнює 
0,25 мкм. Основна частка випромінювання вольфрамової лампи розжарювання доводиться на ІЧ діапазон. 
Переваги: простота виготовлення, безперервний спектр випромінювання, висока стабільність параметрів. 
Мініатюрні лампи – теплові джерела ІЧ випромінювання – 2…20 мкм. Призначення: аналіз газу, 
калібрування, формування зображення. Використовуються в лабораторних або польових вимірах, оскільки 
мають багаторічний термін служби і стійкі характеристики. Працюють при температурі 1500 К. 

 

Еталонні джерела теплового випромінювання 
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Рис. 1. Еталонні АЧТ [3, 7-9] 

 
Висновки 
Проаналізувавши існуючі АЧТ, встановлено, що найбільш придатними для використання в 

оптичних методах вимірювання температури є лампи розжарювання. Особливе значення мають мініатюрні 
лами, оскільки за їх допомогою можна отримувати просторовий розподіл інтенсивності випромінювання. 
Тому в запропонованому методі темокомпарування [1] їх доцільно використовувати в якості еталонних 
випромінювачів. 
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Motivation 
Availability of natural fuel gas for transit depends, to a high degree, on the dew point for water and 

hydrocarbons contaminations, as well as on the temperature at which hydrates (that considerably affect continuous 
work of gas mains) begin to form. Efficient gas main work requires that no fall of liquid phase occur during the 
whole gas transit. 

That is why the problem of monitoring the moisture and hydrocarbons content in gas is very topical. This is 
especially true for gas export, because in this case the price of gas depends essentially on the water content in it.  

The techniques and instruments that enable one to measure directly dew point are most suitable for 
determination of the above parameter values. Of such instruments, one should note the condensation hygrometers. 
They enable one to measure moisture and content of heavy hydrocarbons over wide temperature range at operating 
pressure in a gas main.  

At the same time, all the present-day condensation measuring instruments have considerable drawbacks. 
The moment of moisture condensation on a mirror is not fixed unambiguously. This is due to presence of various 
contaminations (condensate, mechanical particles, aerosol mixtures, diethylene glycol, methanol, hydrogen sulfide, 
compressor oil, etc.). One should expect especially high errors when gas contains considerable amounts of water-
soluble contaminations and heavy hydrocarbons whose dew point is over that for water. In such case, the error may 
be from several up to ten degrees. 

Results 
We found experimentally that the rate of matter condensation on an overcooled surface depends on the 

moisture content and is related immediately to the dew point. The proposed principle has been tested by us when 
studying water content in room air, as well as in natural gas (from a balloon). The error in dew point determination 
was found to be no more than 0.2 єС. 

To construct a high-quality instrument, we propose to use one more technique for dew point measurement. 
It provides more reliable information and improves the accuracy of measurement of the temperature at which just 
moisture (rather than water-soluble contaminations or moist impurities in gas) begins to condensate. This technique 
is based on investigation of the characteristic of light scattering by condensate particles at different temperatures of 
the mirror surface. 

We have developed and fabricated several versions of instrument prototypes operating on the above 
principles. When developing the instruments, we performed both theoretical and experimental investigations of the 
effect of  operating radiation wavelength on the instrument sensitivit on the structure of condensate on the mirror 
surface, as well as on accuracy of dew point determination.  

The hygrometer prototypes were tested using various gas mixtures, as well as directly at a gas main. 
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Повышение	 стоимости	 сырья	 на	 мировых	 рынках	 вызывает	 стремительный	 рост	 себестоимости	

продукции	 украинских	 предприятий.	 Так	 на	 сегодняшний	 день	 удельный	 вес	 стоимости	 природного	 газа	 в	
себестоимости	 продукции	 химических	 производств	 достигает	 75%.	 Чтобы	 продукция	 отечественных	
предприятий	 была	 конкурентноспособной	 на	 мировых	 рынках,	 следует	 решить	 проблему	 эффективного	
использования	 сырья,	 энергоресурсов	 и	 т.д.	 То	 есть	 необходимо	 провести	 модернизацию	 технологических	
процессов.	 На	 ряду	 с	 методами	 решения	 этой	 проблемы	 за	 счет	 внедрения	 новых	 катализаторов	 и	
усовершенствования	конструкций	оборудования	широко	применяется	замена	локальных	систем	управления	на	
АСУ	ТП.	[1]	

Однако для сложных процессов и аппаратов, например таких как синтез метанола и аммиака, где 
применяются многополочные газовые реактора, просто замена локальных систем управления на АСУ ТП 
проблему оптимального управления не решает. Но с другой стороны на базе АСУ ТП можно реализовать 
систему управления с моделью сложного аппарата, каким и является колонна синтеза метанола или 
аммиака. Сложность заключается в том, что необходимо разработать математическую модель, которая бы 
применялась как для оптимизации технологического процесса, так и для автоматизированной системы 
управления. Создание модели сложного физико-химического процесса, как правило, является 
итерационным процессом, когда функционирование разрабатываемой математической модели постоянно 
сравнивается с параметрами реального процесса и соответственно корректируется. В этом случае адаптация 
модели будет обеспечивать эффективность обеих стратегий управления. Кроме того, динамическая модель 
может применяться в системе обучения и тренировки обслуживающего персонала, что в конечном счете 
повысит безопасность работы реактора. [2]  

Система управления реактором должна обеспечивать максимальную степень конверсии исходных 
компонентов обратимой реакции путем поддержания оптимального профиля температур по высоте 
реактора. Особенность задачи заключается в том, что процесс в реакторе приближается к модели идеального 
вытеснения, которая подразумевает градиент параметров вдоль пространственной координаты. Разработка 
модели для реализации такой системы – является существенно нетривиальной задачей.  Работа посвящена 
разработке комбинированной модели колонны синтеза метанола и вопросам ее адаптации к условиям 
реально действующего объекта управления. Информационно-логическая схема колонны синтеза метанола 
приведена на рис. 1. [3] 

Анализ технологического процесса, проходящего в трехполочном газовом реакторе, как объекта 
управления показывает, что технологический объект имеет две выходные координаты: концентрацию 
целевого продукта Q3 на выходе из реактора и температуру T3’ газа на выходе реактора после 
теплообменника ТО. Для данного объекта температурный режим по высоте газового реактора однозначно 
определяет концентрацию целевого компонента на его выходе, а, следовательно, и температуру T3, которая 
определяет температуры T0 и T3’. Исходя из того, что с достаточной степенью точности объект можно 
рассматривать как замкнутую термодинамическую систему, величина концентрации Q3 однозначно 
определяет температуры T3, и, соответственно, T0 и T3’. Поэтому регулирование или стабилизация 
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температуры T3’ не имеет в данном случае особого смысла. Особенностью данного объекта является то, что 
для регулирования одного параметра – концентрации целевого компонента Q3 используются три 
регулирующих параметра – подачи холодных байпасов циркуляционного газа на полки с катализатором. К 
возмущающим параметрам относятся расход циркуляционного газа Fц.г., его температура Тц.г. и 
концентрация целевого компонента на входе реактора Q0. Давление циркуляционного газа P можно отнести 
к возмущающим координатам, потому что, во-первых, это параметр стабилизируется компрессором синтез-
газа, во-вторых, при степени конверсии синтез-газа в готовый продукт порядка 10% уменьшение давления 
за счет реакции составляет примерно 5%. Следовательно, при изменении степени конверсии в пределах 
8…12 % давление изменится в пределах 4…6%, что укладывается в погрешность измерительного канала 
давления. [4] 

Цель оптимального управления газовым трехполочным реактором заключается в том, чтобы 
перераспределить циркуляционный синтез-газ для достижения максимальной степени конверсии, и, 
соответственно, максимальной концентрации целевого компонента. Для решения поставленной задачи в 
данной работе предлагается разработать математическую модель и решить оптимизационную задачу. На 
первом этапе разрабатывается детерминированная модель. Несмотря на ее невысокую точность, она дает 
возможность оценить вид критериальной функции в широком диапазоне изменения аргументов с учетом ее 
много экстремальности, и выделить область глобального экстремума. На втором этапе выполняется 
адаптация модели на основе экспериментальных данных, получаемых с объекта управления, на основе 
вероятностных методов. Это позволяет обеспечить точность моделируемых параметров за счет 
естественного учета всех возмущающих воздействий. [5] 

Создание адекватной модели подразумевает учет нелинейности зависимостей выходных параметров 
процесса от входных. Это неминуемо приводит к увеличению степени уравнений, которыми описывается 
объект управления. Использование уравнений высоких порядков существенно осложняет процесс 
оптимизации – поиск оптимальных значений параметров технологического процесса. В большинстве 
случаев приходится прибегать к приближенным решениям, что снижает точность разрабатываемой модели. 

 

 
Рис. 1. Информационно-логическая схема колонны синтеза метанола 

 
Рассмотрев первую полку реактора и составив для нее уравнения материального и теплового 

балансов, выполнив необходимые преобразования получим уравнение, которое является математической 
моделью трехполочного реактора.  
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где  
4a , 3a , 

2a , 
1a , 0a  - коэффициенты модели; 

Q  - концентрация целевого компоненту на выходе реактора; 

цгF , 1хбF , 2хбF , 3хбF  - расходы синтез - газа по всем входными потокам реактора (основной ход и 

«холодные» байпасы); 

1 , 2 , 3 , 12 , 13
, 23

, 123  - функции, которые учитывают влияние изменения расходов на 

изменение концентрации. 
Детерминированный подход позволил провести структурную идентификацию и определить вид 



Оптичні та фізико-хімічні вимірювання 

50 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

математической модели колонны синтеза метанола в производстве метанола. В качестве модели 
принимается уравнение четвертого порядка по концентрации целевого компонента. Эта модель является 
исходной для системы управления с моделью колонной синтеза метанола в производстве метанола.  Модель 
достаточно проста: в уравнении четвертого порядка неизвестная величина всегда может быть выражена 
через коэффициенты уравнения. То есть, при адаптации модели функциональный вид зависимостей 
изменяться не будет, а будут изменяться только коэффициенты модели.  

Во время работы реактора параметры процесса изменяются под влиянием неконтролируемых 
возмущающих воздействий, которые не входят в модель. К таким параметрам можно отнести: 
концентрацию газов - инертов в синтез - газе, состояние (пробег) катализатора и т.д. Эти изменения 
приводят к тому, что измеренное значение концентрации целевого компонента и рассчитанное по модели 
будут отличаться на величину большую, чем установлено. То есть, возникает необходимость корректировки 

коэффициентов левой части математической модели объекта управления: 4a , 3a , 2a , 1a , 0a . В работе 

предложено эту задачу решать с использованием рекуррентного метода наименьших квадратов. Вследствие 
корректировки коэффициентов левой части модели нарушается равенство между правой и левой частями 
модели. Поэтому следующим этапом процесса адаптации является корректировка коэффициентов правой 
части модели. 

После корректировки коэффициентов при концентрации целевого компонента, детерминированная 
математическая модель перестает быть детерминированной и становится экспериментально-статистической. 
Полученная таким образом математическая модель колонны синтеза, используется в алгоритме управления 
для решения оптимизационной задачи. [6] 

Комбинированная форма модели, предложенная в работе, позволяет использовать достоинства 
экспериментально-статистического и детерминированного подходов для достижения высокой адекватности, 
легкой адаптируемости и широкого диапазона применения, что является ключевыми аспектами при 
оптимизации и управлении сложными технологическими объектами.  

Полученная же в работе динамическая модель позволяет адекватно описать характер изменения в 
диапазоне, значительно превышающем регламентные границы. Это особенно важно при использовании 
модели в системах контроля безопасности реактора и технологических тренажерах. Учет в модели процесса 
химической реакции позволяет контролировать и учитывать такой важный параметр как изменение 
активности катализатора. Этот показатель очень важен при определении необходимости адаптации модели. 
Адаптация модели одновременно обеспечивает ее адекватность как в системах оптимизации так и в 
автоматизированной системе управления. 

 
Литература 

 
1. Амелин А.Г. Общая химическая технология [Текст] / А.Г.Амелин, А.М.Кутепов – М.: Химия, 

1977. – 324 с. 
2. Стенцель Й.І. Автоматизація технологічних процесів хімічних виробництв: Підручник [Текст] / 

Й.І. Стенцель, О.В. Поркуян - Луганськ: вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2010. – 300 с. 
3. Математичне моделювання технологічних об’єктів [Текст] : Пыдручник / О.Б.Целіщев, 

П.Й.Єлісєєв, М.Г.Лорія, І.І.Захаров – Луганськ. Вид–во Східноукр. нац. унів. ім. В. Даля, 2011. – 421 с.  
4. Принципы математического моделирования химико-технологических систем [Текст] / 

В.В.Кафаров, В.Л.Перов, В.П.Мешалкин и др.– М.: Химия, 1974. - 344 с. 
5. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс[Текст] / Б.Банди. Пер. с англ. - М.: Радио и свіязь, 

1988. – 128с.  
6. Абдалхамид, Д. Система экстремального управления многополочным реактором с моделью 

[Текст] / Д.Абдалхамид, М.Г.Лория, А.Б.Целищев, П.И.Елисеев // Вісник СНУ. - 2012. - №15(186). - ч.2. - 
С.152-156. 

 
References 

 
1. Amelin A.G., General chemical technology. (1977). Moscow, USSR:Higher school, 448с. 
2. Stentsel Y.I., (2010). Avtomatyzatsiia tekhnologichnykh protsesiv khimichnykh vyrobnytstv, Pidruchnyk [Automation of 

technological processes of chemical production, Textbook], Luhansk, vyd-vo Skhidnoukr. nats. uh-tu im. V. Dalia, , 300 p. 
3. . Tselishchev O.B. (2011), Matematychne modelyuvannia tekhnologichnykh obektiv [Mathematical modeling of technological 

objects], Luhansk. Vyd-vo Skhidnoukr. nats. uh-tu im. V. Dalia, 421 p. 
4. Kafarov V.V., (1974).Principles of mathematical design of the chemical-technological systems. Moscow, USSR:Chemistry,. 344 p.  
5. Bandi B, (1988). Metody optimizations. Propaedeutics: Trudged. with angl. of M.: of Radio and connection, 128p. 
6. D. Abdalhamid, (2012).System  extreme management by a multishelf of Reactor with the model / D.Abdalhamid, Loriia M.G., 

Tselishchev O.B., Yelisieiev P.Y., // Visnik SNU. - №15(186). - p.2. p.152-156p. 

 



Оптичні та фізико-хімічні вимірювання 

6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014 51
 

УДК 534.854 
М.В. АРМАНОВА, С.А. ДАРЗНЕК, Ж. ЖЕЛКОБАЕВ 

 
МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО ГЕТЕРОДИНИРОВАНИЯ СИГНАЛА 

ФОТОПРИЕМНИКАДЛЯ РАСЧЕТА СМЕЩЕНИЯ ПОДВИЖНОГО ЗЕРКАЛАВ 
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Аннотация:	 Для	 расчета	 смещения	 подвижного	 зеркала	 s(t)	 в	 лазерном	 интерферометрическом	

измерителе	перемещений	[1,3]	использована	методика	численного	гетеродинирования	сигнала	фотоприемника.	
Для	 численной	 фильтрации	 во	 временнóм	 домене	 были	 разработаны	 5‐,	 9‐	 и	 13‐	 точечные	 низкочастотные	
фильтры,	которые	позволяют	эффективно	подавлять	несущую	частоту	F~100	кГц	и	ее	вторую	гармонику	и	без	
существенных	искажений	передавать	частоты	измеряемого	сигнала	~10	кГц.	Приведены	результаты	обработки	
экспериментальных	 данных	 по	 измерению	 временной	 зависимости	 колебаний	 зеркала	 интерферометра	 с	
амплитудой	 порядка	 десятков	 нанометров	 на	 частотах	 в	 диапазоне	 килогерц.	 Анализ	 ошибок	 методики	 на	
модельных	 сигналах	 фотоприемника	 с	 параметрами,	 соответствующими	 экспериментальным,	 показал,	 что	
точность	расчета	смещения	подвижного	зеркала	интерферометра	составляет	величину	порядка	0,01	нм.	

Ключевые	слова:	лазер,	интерферометр,	гетеродин	
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METHOD OF NUMERICAL CALCULATION FOTOPRIEMNIKADLYA HETERODYNE 
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Abstract:	 In	 order	 to	 calculate	 the	 displacement	 of	 the	 movable	 mirror	 s	 (t)	 in	 the	 laser	 interferometric	

displacement	meter	 [1,3]	 used	 the	method	of	 numerical	 signal	 photodetector	 heterodyne	 receiver	 .	 For	 the	 numerical	
filtering	in	temporal	domain	were	developed	5	‐,	9	‐	and	13	‐	point	low‐	frequency	filters	,	which	can	effectively	suppress	
the	 carrier	 frequency	 F	 ~	 100	 kHz	 and	 its	 second	 harmonic	 and	 without	 significant	 distortion	 of	 the	 transmitted	
frequency	of	 the	measured	signal	~	10	kHz.	The	results	of	analysis	of	experimental	data	on	 the	measurement	of	 time‐
dependent	fluctuations	of	the	interferometer	mirror	with	an	amplitude	of	the	order	of	tens	of	nanometers	at	frequencies	
in	the	kilohertz	range	.	Error	analysis	techniques	to	model	signals	photodetector	with	parameters	corresponding	to	the	
experimental	showed	that	the	accuracy	of	calculating	the	displacement	of	the	movable	mirror	with	constitutes	the	order	
of	0.01	nm	.	

Keywords:laser,	interferometer,	heterodyne	
	

1. Методика эксперимента 
Принципиальная схема лазерного гетеродинного интерферометра представлена на рисунке 1. В 

интерферометрах такого типа луч света от He-Ne лазера 1 сначала проходит через блок из двух оптико-
акустических дефлекторов 2 и 3. Дифрагируя на ультразвуковой волне дефлектора, свет отклоняется от 
оптической оси системы и приобретает дополнительный сдвиг частоты, равный частоте ультразвуковой 
волны. В результате луч лазера расщепляется на два пучка, распространяющихся под углом друг к другу. 
Разность частот между ними равна разности частот акустических волн в дефлекторах F и составляет 10 – 
100 кГц. 

Один из этих лучей — опорный — после отражения от поворотного зеркала 4 поступает на 
фотоприемник 9, а второй — сигнальный — сначала направляется на подвижное зеркало интерферометра 7. 
Подвижное зеркало закрепляется на торце пьезоэлектрического элемента, который выполняет роль 
вибратора. При подаче переменного напряжения на пьезоэлемент его длина периодически изменяется, и 
зеркало интерферометра совершает колебания, форма которых близка к синусоидальной. 

В результате интерференции опорного и сигнального лучей на фотоприемнике возникает частотно 
модулированный сигнал 

, (1)

где   и  — интенсивности лучей, — разностная акустическая частота, а 
 — разность фаз опорного и сигнального лучей, связанная со смещением подвижного зеркала  

формулой ,где нм — длина волны света в воздухе. 

В качестве устройства сбора данных в наших экспериментах использовался быстродействующий 
запоминающий осциллограф Tektronix TDS2014B , который с заданным шагом по времени оцифровывал 
сигнал фотоприемника и записывал его в виде файла. Полученный файл загружался в специально 
разработанную программу, которая рассчитывала искомую временную зависимость смещения зеркала  
по известному сигналу фотоприемника  в соответствии с описанной ниже методикой. 
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Рис. 1. Блок-схема лазерного гетеродинного интерферометра. 1 − He-Ne лазер ЛГН-304;  

2, 3 − акустооптические модуляторы; 4 − зеркало; 5 −поворотная призма; 6, 15 − поглотители нерабочих пучков;  
7 − отражатель с исследуемым объектом; 8 − смесительный элемент; 9 – фотоприемное устройство; 10 − устройство сбора 

данных с фотоприемника; 11 − компьютер; 12 − электрический смеситель;13, 14 − генераторы напряжения высокой частоты 
 

2. Методика численного расчета смещения подвижного зеркала 
Суть методики численного гетеродинирования заключается в следующем[3]. Умножим переменную 

составляющую сигнала фотоприемника  на систему базовых гармоник разностной акустической 
частоты  и  

, (2.1)

 (2.2)

Отфильтровав в (2) низкочастотным численным фильтром гармоники высокой частоты , получим 
функцию 

. (3)

По значению тангенса можно восстановить разность фаз  сначала в диапазоне , а 
затем, сшивая функцию в точках разрыва, получить непрерывную зависимость фазы от времени. 

Для численной фильтрации функций (2) в настоящей работе были разработаны низкочастотные 
фильтры 

, (4)

где  — значения фильтруемой функции,  — результат фильтрации, а N — порядок фильтра. 
Для эффективной фильтрации необходимо подобрать такие значения весовых коэффициентов , 

чтобы амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) фильтра (4) была как можно ближе к 1 в области малых 
частот и наименее уклонялась от 0 вблизи второй гармоники несущей частоты 2F. В следующей таблице 
приведены расчетные значения весовых коэффициентов  фильтров 2, 4 и 6 порядка, удовлетворяющие 
приведенным выше условиям. 

Порядок фильтра        
2 0.25 0.25 0.125     
4 0.3125 0.28125 0.125 -0.03125 -0.03125   
6 0.34375 0.292969 0.117188 -0.04883 -0.04688 0.005859 0.007813 
Для фильтра 2 порядка весовые коэффициенты подбирались таким образом, чтобы удовлетворять 

следующим условиям для АЧХ фильтра , где 
— текущая частота, а  — шаг оцифровки 

сигнала фотоприемника: 

 Для фильтра 4 

порядка добавлялись двадополнительных условия 

 и ,а для фильтра 4 порядка еще 

два  и . 

На рисунке 2 изображены АЧХ всех 
рассмотренных фильтров. Выбор конкретного 
фильтра определяется компромиссом между 
точностью расчетов и временем обработки 
экспериментальных данных. Заметим, что самые 
простые формулы для схемы численного 

гетеродинирования (2) получаются, когда частота Найквиста  совпадает с частотой второй гармоники 

Рис. 2. АЧХ численных низкочастотных  
фильтров 2-, 4- и 6- порядка. 
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несущей , то естьпри шаге оцифровки сигнала фотоприемника . В этом случае при частоте 
несущей  кГц шаг оцифровки должен составлять 2,5 мкс. 

3. Результаты 
Ниже приведены результаты измерения по описанной методике временной зависимости 

колебательного движения подвижного зеркала интерферометра.На рисунке 3 изображена временная 
зависимость смещения подвижного зеркалас амплитудой 30 нм и частотой 8 кГцпри несущей частоте 

 кГц и шаге оцифровки сигнала фотоприемника  мкс. В расчетахиспользован фильтр 6 
порядка. 

 

 
Рис. 3. Измеренная временная зависимость смещения подвижного зеркала (скриншот программы обработки данных) 

 
Из рисунка видно, что в результате численного гетеродинирования из рассчитанного сигнала 

удаляются высокочастотные шумы измерительной системы и остается только кинематическая 
составляющая, связанная с движением зеркала интерферометра. 

Для того, чтобы оценить ошибку методики, она была протестирована на модельных 
синусоидальных сигналах для смещения зеркала с параметрами, соответствующими экспериментальным 
(амплитуда порядка десятков нанометров и частота в диапазоне килогерц). Анализ показал, что точность 
расчета в этом случае составляет величину порядка 0,01 нм. 

4. Заключение 
1. В отличие от метода временных интервалов [2] предложенная и реализованная в работе схема 

расчета смещения подвижного зеркала по сигналу интерферометра позволяет рассчитывать смещение с тем 
же шагом по времени, с которым производится оцифровка сигнала фотоприемника. 

2. Эффективная фильтрация позволяет одновременно с гетеродинированием сглаживать временную 
зависимость смещения подвижного зеркала интерферометра и надежно выделять его кинематическую 
составляющую с точностью порядка 0,01 нм. 

3. Результаты работы могут быть использованы для прецизионной калибровки датчиков линейных 
перемещений. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 
Хмельницкий национальный университет 

	
Рассмотрены	 наиболее	 перспективные	 методы	 и	 приборы	 для	 экспресс	 контроля	 и	 мониторинга	

технических	 жидкостей,	 особое	 внимание	 уделено	 контролю	 контроля	 масел	 и	 топлива	 для	 машин	 и	
автомобилей.	Установлено	наиболее	эффективными	являются	методы	ротационной	вискозиметрии,	а	простота	
и	доступность	имеется	именно	для	метода	пузырьков.		

Ключевые	слова:	Экспресс	контроль,	методы	измерения	вязкости,	вискозиметры,	метод	пузырьков.	
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The	paper	considers	the	most	promising	methods	and	devices	for	rapid	control	and	monitoring	of	fluids,	special	

attention	is	paid	to	monitoring	and	control	of	oil	fuel	for	machines	and	automobiles.	Found	that	the	most	effective	method	
is	rotary	viscometer,	and	simplicity	and	is	available	for	the	method	of	vesicles.	

Keywords:	Express	control,	methods	of	measuring	viscosity,	viscometers,	the	method	of	vesicles.	
	

Вступление 
Качество выпускаемой продукции и технологических процессов часто определяется вязкостью 

используемых и производимых веществ. Использование оперативных методов контроля вязкости 
жидкостей, обеспечивающих необходимую точность измерения, является одним из эффективных путей 
обеспечения качества.  

Важнейшей составляющей эффективной эксплуатации машинно-тракторного парка и 
автотранспорта является рациональное использование нефтепродуктов. Надежность и ресурс техники в 
значительной мере зависят от того, в какой степени применяемые топливо, смазочные материалы и 
технические жидкости соответствуют требованиям, предъявляемым в данных эксплуатационных условиях. 
Любое несоответствие неизбежно влечёт за собой существенные потери, обусловленные повышенными 
затратами на ремонт и вынужденными простоями тракторов, автомобилей и другой сельскохозяйственной 
техники.  

Конкретные конструктивные особенности машин и условия их эксплуатации требуют строго 
определенных по своему составу и свойствам топливо-смазочных материалов и технических жидкостей. 
Эффективное использование сельскохозяйственной техники без знаний о этих материалах невозможно. 

Целью статьи есть рассмотрение и выбор наиболее эффективного направления методов и приборов 
контроля качества ГСМ при мониторинге и экспресс-контроле. 

Ротационный метод вискозиметрии. 
Ротационный метод вискозиметрии заключается в том, что исследуемая жидкость помещается в 

малый зазор между двумя телами, необходимый для сдвига исследуемой среды. Одно из тел на протяжении 
всего опыта остаётся неподвижным, другое, называемое ротором ротационного вискозиметра, совершает 
вращение с постоянной скоростью. Очевидно, что вращательное движение ротора визкозиметра передается 
к другой поверхности (посредством движения вязкой среды; отсутствие проскальзывания среды у 
поверхностей тела предполагается, таким образом рассматриваются). Отсюда следует тезис: момент 
вращения ротора ротационного вискозиметра является мерой в’язкості [1]. 

Вискозиметр ротационный 
В вискозиметре ротационном исследуемая вязкая среда помещается в зазор между двумя соосными 

телами правильной геометрической формы (цилиндры, конусы, сферы или их сочетания). Одно из тел, 
называемое ротором, приводится во вращение с постоянной скоростью, другое остаётся неподвижным. 
Принцип действия вискозиметра ротационного основывается на нескольких положениях. Вращательное 
движение от одного тела (ротора) передается жидкостью к другому телу. Теория ротационного метода 
вискозиметрии предполагает отсутствие проскальзывания жидкости у поверхностей тел. Следовательно, 
момент вращения, передаваемый от одной поверхности к другой, является мерой вязкости жидкости [1]. 

Суть опыта при определении вязкости состоит в измерении крутящего момента при заданной 
угловой скорости или по угловой скорости при заданном крутящем моменте. Для этих целей вискозиметр 
ротационный снабжён динамометрическим устройством. Устройства, применяемые в вискозиметрах 
ротационных для измерения моментов и угловых скоростей, подразделяются на механические и 
электрические. Дальнейшие расчёты ведутся на основании теории метода ротационной вискозиметрии. 

В настоящее время наиболее распространены вискозиметры электро-ротационные: внутренний 
цилиндр, погруженный в вязкую среду, приводится во вращение электролвигателем. Вращающийся с 
постоянной скоростью ротор вискозиметра при погружении в жидкость или расплав встречает 
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сопротивление равномерному вращательному движению, на валу двигателя возникает тормозящий момент, 
прямопропорциональный вязкости среды, что вызывает соответствующее изменение электрических 
регистрируемых характеристик двигателя.  

 

 
Рис.1. Принцип построения ротационного вискозиметра и внешний вид вискозиметров 

 
 
СРЕДСТВА ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТОПЛИВ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Переносная лаборатория для отбора проб и оперативного проведения приёмосдаточного анализа 
топлива (лабораторный комплект 2М6, 2М7) (рис. 2) [1-2]. Результаты анализов позволяют с высокой 
точностью оценить качество топлива в условиях, когда анализ в стационарных лабораториях невозможен. 

Методики испытаний разработаны Институтом химии нефти СО РАН, 25 ГосНИИ Химмотологии 
МО РФ, АО «Сорбполимер» [2]. Виды анализируемого топлива: автомобильный бензин, дизельное топливо, 
авиационный керосин. Экспресс-лаборатория типа ЭЛТ-1 (ГНУ ВИИТиН) (рис. 3) предназначена для 
быстрого определения качества нефтяных топлив двигателей внутреннего сгорания, как карбюраторных, так 
и дизельных.  

 

  
Рис. 2. Лабораторный комплект 2М6, 2М7 Рис. 3 Экспресс-лаборатория типа ЭЛТ-1  

 
Разработка высокоэффективных и дешевых, простых в использовании полевых условиях приборов 

экспресс-контроля ГСМ есть и будет задачей повышения эффективного использовании моторесурса и 
экономии горючесмазочных материалов. 

Помимо рассмотренных экспресс-лабораторий по оценке комплекса показателей 
работоспособности масел, существует достаточно много приборов для оценки единичных показателей 
качества масел, которые также следует рассматривать как потенциально приемлемые для использования в 
качестве контроля основных физико-химических показателей масел. Одним из таких приборов является 
портативный вискозиметр «Viscolite 700» английской фирмы «Hydramotion» (рис.4) [1-2].  
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Рис. 4. Устройство Viscolite 700 для определения вязкости жидких сред 

  
Характеристики ротационных вискозиметров Viscolite представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 

 
 
Прибор для анализа качества 

нефтепродуктов «SHATOX SX-300» 
изображен на рис. 5.  

Устройство является достаточно 
дорогостоящим и ограниченным в 
измерении комплекса взаимосвязанных 
показателей качества работающих моторных 
масел.  
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Рис.5. Прибор для анализа качества нефтепродуктов  «SHATOX SX-300»
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Вступ 
На сьогодні знаходить широке використання скраплений нафтовий газ (СНГ) як паливо в двигунах 

автомобільного транспорту, так і установках муніципальних, промислових і сільськогосподарських об’єктів. 
СНГ – це суміш пропану (С3Н8), бутану (С4Н10) і домішок (приблизно 1%) [1]. Метою роботи є розробка 
методики експериментальних досліджень визначення кількісного вмісту СНГ на основі запропонованого 
методу. 

Основна частина 
Для підтвердження адекватності роботи засобу вимірювання, що реалізує той чи інший  метод, як 

правило, проводять експериментальні дослідження з використанням або тестових рідин, або високоточних 
засобів вимірювання. Для підтвердження адекватності методу дослідження кількісного вмісту СНГ [2], 
запропоновано методику визначення кількісного вмісту СНГ, яка передбачає використання тестової рідини. 

Методика передбачає: 
1) Задання значень температури та масових часток пропану і бутану; 
2) Розрахунок густини скрапленого нафтового газу; 
3) Побудова залежностей густин пропану та бутану від їх співвідношення при заданих температурах; 
4) Розрахунок густини тестової речовини; 
5) Побудова залежностей густин пропану, бутану та тестової речовини від температури та 

співвідношення пропан-бутан; 
6) Зіставлення отриманих значень густини тестової речовини і СНГ; 
7) Корекція значень густини тестової речовини, шляхом зміни кроку відліку температури; 
8) Побудова залежностей густин пропану, бутану та тестової речовини від температури та 

співвідношення пропан-бутан; 
9) Повторне зіставлення значень густини тестової речовини і СНГ; 
10) Аналіз отриманих характеристик тестової речовини і СНГ; 
11) Визначення кількісного вмісту СНГ по отриманим значенням густини тестової речовини. 

Висновки 
В роботі запропоновано методику визначення кількісного вмісту СНГ шляхом використання 

тестової речовини, що дало можливість спростити процес вимірювання та провести експериментальні 
дослідження запропонованого методу визначення кількісного вмісту СНГ густини при різних 
температурних режимах. 
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В шумових термометрах тепловий шум, який генерується в резистивному елементі, досить малий і 

тому струм, який виникає внаслідок дії цього шуму на чутливий елемент, потребує підсилення до рівня 
необхідного для його вимірювання. Для зменшення впливу власних шумів підсилювача на результат 
вимірювання температури широко використовуються кореляційні методи виділення корисного 
(інформаційного) шуму з перешкод. В цьому випадку використовують два незалежних підсилювачі, 
підсилені напруги яких перемножуються і усереднюються. В результаті усереднення добутку двох 
незалежних випадкових сигналів, котрими і являються шуми, відбувається обнуління некорельованих шумів 
підсилювачів [1]. Однак, через неминучу неідентичність характеристик двох підсилювачів і наявність 
корельованих шумів повністю виключити вплив власних шумів підсилювачів неможливо. Тому шумові 
кореляційні термометри продовжують вдосконалюватися. 

Існуючі шумові кореляційні термометри [2, 3] мають похибки через наявність впливу власних 
шумів підсилювачів та дрейф нуля перемножувача на результат вимірювання температури. Тому 
вдосконалення існуючих термометрів є доцільним. 

За результатами проведеного аналізу запропоновано схему шумового кореляційного термометра [4], 
яка дозволяє суттєво підвищити точність вимірювання температури. Запропоновану схему наведено на рис. 1. 

Запропонована схема містить резистивний елемент 1, конденсатор 2,  котушку індуктивності 3, 
роздільні конденсатори 4 і 5, автоматичний перемикач 6, генератор 7 низької частоти, смугові підсилювачі 8 
і 9, загальну заземлену шину 10, перемножувач 11, фільтр 12 нижніх частот, низькочастотний вибірковий 
підсилювач 13, фазочутливий випрямляч 14, додатковий фільтр 15 нижніх частот, перетворювач напруги в 
струм 16, вольтметр 17.  

В резистивному елементі, нагрітому до вимірюваної температури Tx, внаслідок електричних 
флуктуацій носіїв струму (електронів, іонів або дірок) виникає тепловий шум. Виділення теплового шуму у 
визначеній смузі частот з шумів нетеплової природи і перешкод здійснюється за допомогою резонансного 
ланцюга з конденсатора 2 і котушки індуктивності 3, які утворюють послідовний коливальний контур з 
резонансною частотою 

 
(1)

де  L - індуктивність котушки 3; 
С - ємність конденсатора 2. 
Частоту резонансу f0 обирають в діапазоні частот 50-100кГц, а якому відсутній низькочастотний 

флікер-шум, а електромагнітні наводки ще невеликі. Смуга пропускання коливального контуру визначається 
його добротністю, зазвичай смуга частот складає 10-15кГц. 

Оскільки активний опір послідовного ланцюга при резонансі набагато менший за опір резистивного 
елемента 1, то шумовий середньоквадратичний струм у відповідності до формули Найквіста визначається 
виразом 
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(2)

де  k - постійна Больцмана; 
Tx - термодинамічна температура резистивного елемента 1; 
Δf - смуга частот спектру теплового шуму що, виділяється резонансним ланцюгом; 
R - опір резистивного елемента 1. 
Падіння напруги від шумового струму (2) на конденсаторі котушці індуктивності 3 матимуть вигляд  

 (3)

 
(4)

За структурою падіння напруги (3) і (4) являють 
собою вузькосмугові протифазні випадкові сигнали з 
центральною частотою f0. Ці напруги за допомогою 
автоматичного перемикача 6 почергово підсилюються 
смуговим підсилювачем 8 з центральною частотою 
рівною f0. Напруга (3) неперервно підсилюється смуговим 
підсилювачем 9 з тою ж центральною частотою. Для 
забезпечення роздільного підсилення вказаних сигналів 
низькопотенціальні входи смугових підсилювачів 8 і 9 
з’єднані з загальною заземленою шиною 10. 

При вказаному на кресленні положенні 
автоматичного перемикача 6 підсилюються смуговими 
підсилювачами 8 і 9 різнополярні напруги (3) і (4), які 
між собою корельовані. Одночасно підсилюються і власні 
шуми смугових підсилювачів 8 і 9, які в значній мірі 
корельовані через обмежену смугу пропускання. В 
результаті перемноження різнополярних, але 
корельованих напруг і наступного усереднення фільтром 
12 нижніх частот формується постійна напруга від’ємної 
полярності 

 (5)

де  S1 - крутість перемножувального перетворення; 
 K1 и K2 - коефіцієнти підсилення смугових підсилювачів 8, 9; 
"  " - символ усереднення за часом. 
Крім корисного сигналу (5) формується також перешкода у вигляді постійної складової від 

перемноження корельованих власних шумів смугових підсилювачів 8 і 9 і наявності постійної напруги від 
зміщення "нуля" самого перемножувача 11. З врахуванням значень падінь напруг (3) і (4) результуючу 
напругу на виході фільтра 12 нижніх частот можна представити у вигляді суми постійних напруг 

 
(6)

де   - постійна складова від корельованих шумів смугових підсилювачів 8, 9; 

 - постійна складова від зміщення "нуля" перемножувача 11. 

У протилежному положенні автоматичного перемикача 6 на входи перемножувача 11 надходить 
одне й те ж підсилене падіння напруги (3). в результаті перемноження і усереднення формується постійна 
напруга позитивної полярності, на яку накладаються ті ж перешкоди: 

 (7)

З порівняння виразів (6) і (7) видно, що при періодичній роботі автоматичного перемикача 6, який 
керується напругою низької частоти генератора 7, полярність корисної складової напруги також періодично 
змінюється, а полярність перешкоди від корельованих шумів смугових підсилювачів 8 і 9 і перешкоди від 
зміщення "нуля" перемножувача 11 залишається незмінною. Це дозволяє виділити з допомогою 
низькочастотного вибіркового підсилювача 13, налаштованого на частоту генератора 7 низької частоти, 
змінну складову напруги пропорційну знакозмінній компоненті вихідної напруги фільтра 12 нижніх частот. 
Частота переключень автоматичного перемикача 6 складає зазвичай  30-40 Гц. 

Підсилена змінна напруга має вигляд синусоїдальної напруги низької частоти: 

 
Рис. 1. Функціональна схема шумового кореляційного 

термометра 
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(8)

де  K3 - коефіцієнт підсилення вибіркового підсилювача 13; 
F - частота низькочастотного генератора 7. 
Змінна напруга (8) випрямляється фазочутливим випрямлячем 14 і згладжується  додатковим 

фільтром 15 нижніх частот. Постійна напруга з виходу додаткового фільтра 15 нижніх частот надходить на 
перетворювач 16, в якому перетворюється на постійний струм 

 
(9)

де  S2 - крутизна перетворення напруги в струм; 
K4 - коефіцієнт випрямлення фазочутливого випрямляча 14. 
Для виключення впливу непостійності опору R резистивного елемента 1 на результат вимірювання 

температури Tx постійний струм (9) пропускають через резистивний елемент 1 і вимірюють падіння напруги 
U7 на ньому: 

 
(10)

Як видно з виразу (10) падіння напруги на резистивному елементі 1, яке вимірюється вольтметром 
17, пропорційне вимірюваній температурі Tx, і не залежить від опору резистивного елемента 1, власних 
шумів смугових підсилювачів 8 і 9 і зміщення "нуля" перемножувача 11. 

Градуювання шумового кореляційного термометра, який згідно (10) має лінійну функцію 
перетворення, можна проводити по одній відомій температурі в процесі калібрування.  

Поточні вимірювання температури визначаються за простою формулою 

 
(11)

де  Ux - покази вольтметра 17 при нагріві резистивного елементу 1 до температури Tx. 
 Тх - крутизна вимірювального перетворення. 
Завдяки усуненню впливу перешкод і неінформаційних шумів підвищується точність вимірювання 

температур, особливо низьких, при яких власні шуми підсилювачів стають співрозмірними з інформаційним 
тепловим шумом резистивного елемента. 

Виключення впливу непостійності  опору резистивного елемента на результат вимірювання 
температурі дозволяє підвищити точність вимірювання і високих температур, при яких відбувається 
деградація резистивного елемента (окислення, випарювання, структурні зміни), а відповідно і 
неконтрольовані зміни його опору. Підключення до резистивного елемента послідовного коливального 
контуру забезпечує виділення шумового струму  без використання низькоомних електронних 
перетворювачів струму в напругу, яким властиві значні власні шуми. Це дозволяє підвищити точність 
вимірювання середніх температур, для вимірювання яких застосовують відносно низькоомні резистивні 
елементи. В якості резистивного елемента може бути використаний будь-який електропровідний предмет, 
що знаходиться в зоні контрольованої температури, підключений до резонансного послідовного контуру. 
Завдяки вказаним перевагам запропонований шумовий кореляційний термометр дозволяє знизити похибку 
вимірювання температури до 0,1 К в широкому діапазоні температур. 
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Анотація	 .	 Актуальність	 розробки	 системи	 метрологічного	 забезпечення	 платинових	 сенсорів	

температури	 визначається	 необхідністю	 заміни	 рідинних	 термометрів	 на	 всіх	 вітчизняних	 метеостанціях.	
Наводяться	результати	експериментальних	досліджень	сенсорів	впродовж	тривалого	часу.	Показана	доцільність	
індивідуального	калібрування	сенсорів	на	міжповірочний	інтервал	часу.		

Ключові	слова:	термометр	опору,	похибка,	платиновий	сенсор,	температура	повітря.	
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Annotation.	 The	 urgency	 of	 developing	 a	 system	 of	metrological	 support	 of	 platinum	 temperature	 sensors	 is	

determined	by	the	need	to	replace	liquid	thermometers	in	all	local	weather	stations.	The	simplified	interpolation	formula	
to	directly	calculate	the	temperature	was	derived.	Estimation	of	errors	in	industrial	temperature	measurement	range	is	
provided.	
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За останні декілька років гостро постала проблема заміни рідинних термометрів платиновими 

сенсорами температури на більше ніж 180 метеорологічних станціях України. Причому кількість 
термометрів на кожній метеостанції - близько 10, не рахуючи резервні та повірочні комплекти. Необхідність 
заміни термометрів викликана не тільки критичним станом вітчизняного парку рідинних термометрів та 
їхнього виробництва, але й прагненням до автоматизації метеорологічних спостережень, яка не може бути 
реалізована в разі використання рідинних термометрів. Разом з вирішенням проблеми вимірювання 
температури, автоматичні вимірювачі на базі платинових сенсорів дозволяють перейти на якісно вищий 
рівень спостережень через те, що результати вимірювань отримуються не кілька разів на добу, а значно 
частіше - аж до кількох хвилин (ще частіше просто не потрібно споживачам).  

Платинові сенсори температури були вибрані в якості альтернативи до рідинних термометрів через 
їхню порівняно невелику вартість у поєднанні з досить високими метрологічними характеристиками. Попри 
це, максимальна допустима похибка вимірювачів температури для метеорологічних спостережень не 
перевищує  0,1ºС [1], тоді як тільки основна похибка платинового сенсора класу DIN B сягає 0,3ºС [2]. 

Метою дослідження була розробка системи метрологічних засобів, які забезпечують зниження 
похибки визначення температури за допомогою платинового сенсора нижче за похибку сенсора, яку 
забезпечують виробники. Для цього були проведені експериментальні дослідження понад 50 сенсорів з 
різних партій. Результати досліджень показали, що нормовані похибки сенсорів визначаються в основному 
точністю виготовлення. Якщо під час атестації визначати конкретні значення коефіцієнтів формули 
Календара -Ван Дусена залежності опору від температури для кожного екземпляру сенсора, тоді впродовж 
міжповірочного інтервалу гарантується  зменшення похибки температури до 0,01ºС. 
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Аннотация.	Получена	математическая	модель	эффективной	высоты	подвеса	антенны	базовых	станций	с	

учетом	 неровности	 местности.	 Проведен	 расчет	 и	 анализ	 расстояния	 радиогоризонта	 в	 зависимости	 от	
эффективной	высоты	подвеса	антенны	для	систем	мобильной	связи.		
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Annotation.	 Mathematical	 model	 for	 effective	 antenna	 height	 of	 	 the	 	 base	 stations	 taking	 into	 account	 	 the	

terrain	 irregularities	was	obtained.	Сalculation	and	analysis	of	 the	radio	horizon	distance	as	a	 function	of	 the	effective	
antenna		height	for	mobile	communication	systems	were	carried	out.	
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При организации сети мобильной связи, особенно в городских условиях, одной из актуальных задач 

является выбор месторасположения антенн базовых станций.  Известно [1 – 3], что высота подвеса антенны 
определяет дальность радиогоризонта, а также входит в качестве одного из основных параметров в 
соответствующие модели распространения радиоволн [2] для прогноза зон покрытия сетей радиосвязи. При 
определении дальности радиогоризонта, обычно учитываются радиус кривизны поверхности Земли и 
усредненное значение нормальной рефракции. Степень неровности местности не учитывается. В моделях 
[2] для расчета напряженности поля на заданной трассе вводится коэффициент, зависящий от степени 
неровности местности, а также введен параметр — эффективная высота передающей антенны. Однако 
данные параметры определены для «длинных» трасс и больших высот расположения передающей антенны. 
При этом интерполяция результатов на более «короткие» трассы затруднительна в связи с отсутствием 
соответствующих выражений.   

 Таким  образом целью данной работы явился расчет и анализ расстояния радиогоризонта в 
зависимости от эффективной высоты подвеса антенны для систем мобильной связи. 

Для вычисления эффективной высоты подвеса антенны с учетом неоднородности подстилающей 
поверхности после преобразований и уточнений использована эмпирическая формула [1], на основании 
которой проведено моделирование. Согласно полученным результатам эффективная высота подвеса 
антенны  больше ее конструктивной высоты, что предполагает также увеличение как дальности 
радиогоризонта. При больших значениях конструктивной высоты подвеса антенны  и малых 
неоднородностях подстилающей поверхности значения эффективной высоты подвеса антенны 
приближаются к ее конструктивной высоте.  

Проведен также расчет и анализ дальности радиогоризонта применительно к системам мобильной 
связи. Полученные значения показали увеличение дальности радиогоризонта на 5…15% относительно 
расчетов, сделанных по формулам из [1]. 
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Анотація.	 Представлені	 прилади	 ВМН‐1,	 ВМН‐2,	 ППНЛ‐1,	 ВПН‐3,	 ВПН‐1,	 ВЗПТ‐1,	 які	 дозволяють	

вимірювати	міжфазний	і	поверхневий	натяги,	а	також	крайовий	кут	змочування	на	межах	розділу	фаз,	що	мають	
місце	в	технологічних	процесах	інтенсифікації	нафтогазовидобування.	

Ключові	 слова:	вимірювання,	прилад,	поверхневий	натяг,	міжфазний	натяг,	крайовий	кут	змочування,	
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Annotation.	 Presented	 devices	 ВМН‐1,	 ВМН‐2,	 ППНЛ‐1,	 ВПН‐3,	 ВПН‐1,	 ВЗПТ‐1,	which	 allow	 to	measure	 the	

interfacial	and	surface	tensions	and	wetting	angle	at	interfaces	of	phases	that	occur	in	production	processes	oil	and	gas	
intensification.		
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Властивості меж розділу твердої, рідкої і газоподібної фаз одна з одною чи всіх одночасно 

відіграють визначну роль в різних технологічних процесах, інтенсифікації нафтогазовидобування, а саме: 
обробках привибійних зон пластів (ПЗП) у експлуатаційних нафто- і газовидобувних свердловинах, 
підвищенні нафтогазовилучення із нафтогазоносних пластів, збільшенні дебіту експлуатаційних свердловин 
тощо. З метою покращення характеристик вказаних процесів інтенсифікації нафтогазовидобування в 
багатьох випадках спеціально готують водні розчини з використанням поверхнево-активних речовин (ПАР), 
що приводить до відповідних змін поверхневих властивостей на межах розділу відповідних фаз у пластових 
умовах. З метою контролю поверхневих властивостей на межах розділу фаз пропонуються для їх оцінки 
розроблені авторами прилади для вимірювання міжфазного натягу (МН) має межі розділу пластова нафта - 
водний розчин ПАР, поверхневого натягу (ПН) на межі розділу пластовий газ - водний розчин ПАР, 
крайового кута змочування (ККЗ) на межі розділу скелет породи нафтогазоносного пласта - пластовий 
флюїд - водний розчин ПАР. 

Для вимірювання МН мнσ  авторами пропонуються прилади ВМН-1 [1] (рис. 1) і ВМН-2 [2] (рис. 2), 

які реалізують метод обертової краплі. При цьому мнσ  є функцією частоти обертання горизонтальної 

трубки, в якій розміщена крапля пластової нафти і водний розчин ПАР, а також різниці густин цих рідких 
фаз і відповідних геометричних параметрів обертової краплі пластової нафти. Слід відмітити, що в кожному 
із приладів ВМН-1 і ВМН-2 реалізуються різні методики визначення мнσ , діапазон вимірювання якого цими 

прилади становить 0,0120мН/м. Чим меншим є мнσ  на межі розділу фаз пластова нафта - водний розчин 

ПАР, тим більш ефективнішим буде такий водний розчин ПАР в технологічному процесі оброблення ним 
ПЗП експлуатаційних свердловин і нафтогазовилучення із нафтогазоносних пластів. 

Для вимірювання ПН мнσ  авторами пропонується однокапілярний прилад ППНЛ-1 [3] (рис. 3) і 

трикапілярний прилад ВПН-3 [4] (рис. 4), ВПН-1 [5] (рис. 5), які реалізують метод максимального тиску у 
газовій бульбашці. При цьому пнσ  є функцією виміряного максимального тиску при утворенні газової 

бульбашки, різниці густин досліджуваного природного газу і водного розчину ПАР, а також радіусів 
вихідних отворів використовуваних вимірювальних капілярів, які впливають на вимірювальний 
максимальний тиск (часу існування межі розділу фаз). В залежності від конкретного технологічного процесу 
за допомогою приладів ППНЛ-1, ВПН-3 і ВПН-1 визначають оптимальне значення пнσ . 

Для вимірювання ККЗ θ  на межі розділу скелет породи нафтогазоносного пласта - пластовий 
флюїд (пластова нафта чи пластовий газ) - водний розчин ПАР автори пропонують прилад ВЗПТ-1 [6] (рис. 
6), в якому ККЗ θ  визначається на основі виміряного капілярного тиску у породі в процесі заповнення 
взірця цієї породи, насиченого пластовим флюїдом, водним розчином ПАР. Цей капілярний тиск залежить 
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від розмірів взірця породи, його пористості, кута θ  і інших факторів. При цьому кут θ  може змінюватися в 
діапазоні 0< θ <180°. В більшості випадків у всіх технологічних процесах, пов’язаних з інтенсифікацією 
нафтогазовидобування кут змочування θ  породи пласта водними розчинами ПАР на межі розділу із 
пластовим флюїдом повинен бути близьким до нуля. 

Під час доповіді основна увага буде також приділена характерним особливостям вимірювання мнσ , 

пнσ  і θ  вказаними приладами з урахуванням пластових умов і конкретних характеристик технологічних 

процесів інтенсифікації нафтогазовидобування, методикам проведення вимірювань, а також метрологічним 
характеристикам приладів. 

 

 
Рис. 1. Прилад ВМН – 1 

 
Рис. 2. Прилад ВМН − 2 

 
Рис. 3. Прилад ППНЛ − 1 

 
Рис. 4. Прилад ВПН − 3  

Рис. 5. Прилад ВПН − 1 
 

Рис. 6. Прилад ВЗПТ − 1 
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Анотація.	 Описується	 спеціалізований	 програмно‐апаратний	 комплекс	 для	 відпрацювання	

автоматизованого	 налагодження	 і	 калібрування	 оптико‐локаційних	 вимірювачів	 та	 дослідження	 їх	
характеристик	у		процесі	розробки.	
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Annotation..	 The	 specialized	 hardware‐software	 complex	 for	 working‐off	 the	 optic‐location	 measuring	

instruments	 automated	 adjustment	 and	 calibration	 and	 investigation	 of	 their	 characteristics	 during	 developmen	 is	
described.	

Key	words:	a	hardware‐software	complex,	computer	modelling		
	
Для  досліджень параметрів та характеристик оптико-електронних пристроїв (ОЛП) - сенсорів 

розроблено спеціалізований програмно-апаратний комплекс  комп’ютерної обробки інформації, який  
вирішує задачі відпрацювання автоматизованих процесів налагодження і калібрування оптико-локаційних 
вимірювачів, дослідження їх параметрів та характеристик в процесі розробки та створення.  

Програмно-апаратний комплекс вирішує наступні задачі: 
- Автоматизація процесів налагодження і калібрування  ОЛП. 
- Комплексні дослідження точностних, температурних, динамічних параметрів ОЛП. 
- Перевірка і удосконалення математичної моделі  досліджуваних об'єктів  за допомогою аналізу 

масивів експериментальних даних. 
- Розв’язання прикладних задач метрологічних вимірювань, наприклад, відстані, вібрації і т.д. 
- Удосконалення програмної і апаратної частин ОЛП. 
Комплекс  здійснює вимірювання статичних і динамічних технічних характеристик ОЛП в умовах 

дії зовнішніх чинників (температури, коефіцієнта віддзеркалення, параметрів оптичного каналу, вібрацій) 
методом комп'ютерного моделювання  оптико-локаційного процесу.  

Визначено склад апаратної частини,  мінімальна конфігурація якої включає  керуючу ЕОМ, ОЕВ, 
інтерфейс зв’язку.  

Програмне забезпечення реалізує діалог з користувачем з метою синхронізації дій людини і 
комп'ютера при проведенні досліджень, що дозволяють контролювати процеси вимірювання і управління. 
Як структурні елементи програмного забезпечення, які використовуються для вимірювання характеристик і 
калібрування ОЛП, що розробляється, представляються блоки програм, програмні модулі і процедури, що 
працюють в  ОС Windows і DOS.  

Блоки програм, працюючі під  ОС Windows, розв’язують задачі  активного діалогу з користувачем. 
Блоки програм, працюючі під DOS, працюють з сигналами вимірника ОЛП у реальному часі. 
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Анотація.	 Запропоновано	 метод	 визначення	 жорсткості	 води	 за	 спектром	 випромінювання	 при	

газорозрядній	 візуалізації,	 підтверджено	 можливість	 визначення	 присутності	 хімічних	 елементів,	 що	
визначають	жорсткість.	
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Abstract.	 The	 proposed	 a	 method	 of	 determining	 water	 hardness	 range	 for	 radiation	 in	 gas	 discharge	

visualization,	confirmed	the	possibility	of	determining	the	presence	of	chemical	elements	that	determine	the	stiffness.		
Keywords:	water	hardness,	gas	discharge	visualization	emission	spectrum.	
	
Проблема забезпечення населення України якісною питною водою з кожним роком ускладнюється, 

стає більш гострою. За багатьма параметрами якість води, що надходить до споживачів не відповідає 
нормам та ГОСТам, одним з таких параметрів є жорсткість води. Існуючі методи контролю жорсткості 
можна по групувати на комплексонометричні, фотометричні, кондуктометричні та методи атомної 
спектрометрії [1]. Але ці методи потребують або значної кількості часу, трудовитрат, хімічних реактивів, 
складної та досить громіздкої апаратури або не можуть забезпечити необхідний рівень точності та 
селективності визначення мінералізації та іонного складу води в області малих концентрацій. Тому для 
підвищення точності і селективності запропоновано спектрофотометричний метод визначення хімічного 
складу досліджуваного зразка води за рахунок порівняння його спектру зі спектром еталонного зразка води 
отриманих при газорозрядній візуалізації [2] за однакових зовнішніх факторів. 

Згідно запропонованого спектрофотометричного методу визначення жорсткості води за допомогою 
ГРВ розроблено прилад для його реалізації у якому на досліджуваний і еталонний зразок води одночасно 
здійснюється влив напругою, що і забезпечує сталість зовнішніх факторів. Світіння від зразків почергово 
аналізувалось за допомогою ФПУ БПУ та 25 вузькосмугових фільтрів, що рівномірно охоплювали 
спектральний діапазон 452 нм - 702 нм. Отримано дискретні спектри випромінювання для MgSO4 
концентрацією 7,5 г/л, FeSO4 концентрацією 3,8г/л та CaCl2 концентрацією 7,5 г/л, у всіх дослідах 
еталонним зразком була дистильована вода.  

Отримані результати аналізувались з використанням даних відкритої бібліотеки спектральних ліній 
NIST Atomic Spectra Database Lines Data. Виявлено, що при вмісті йонів Ca2+ у воді зростає інтенсивність на 
світофільтрі 638 нм та 535 нм, при вмісті йонів Mg2+ – 521 нм, при вмісті йонів Fe3+ – 534 нм. Ці дані 
збігаються з піками випромінювання, що повинні потрапляти у вікна світофільтрів для даних елементів. 

Отримані результати дозволяють стверджувати про можливість виявлення за допомогою 
запропонованого методу  Сa, Mg, Fe, розчинених у воді, саме ці речовини характеризують жорсткість води. 
Теорія спектрометричного аналізу дозволяє за інтенсивністю випромінювання атомів на певній довжині 
хвилі встановити їхню концентрацію. Це дозволяє в перспективі використовувати запропонований метод 
для визначення кількісного складу елементів, що спричиняють жорсткість води. 
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Так как система телевидения высокой четкости (ТВЧ) [1] охватывает часть диаграммы цветности, 

больше чем система стандартной четкости [2] использовать имеющиеся наработки в данном направлении [3] 
не представляется возможным.Представленные результаты являются продолжение работы в данном 
направлении, подробнее метод получения спектральных распределений и координаты цветности, основных 
и дополнительных цветов представлен в работе [4]. 

В докладе описывается еще один вариант набора спектральных распределений оптической 
испытательной таблицы для оценки качества цветопередачи в тракте телевидения высокой четкости (ТВЧ) 
без учета влияния разных типов осветителей и кривых чувствительности камеры. 

 

 
Рисунок 1 Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 
Основные (красный, зеленый, синий) и дополнительныецвета, такие как желтый, голубой и 

пурпурный цвета получены путем решения задачи минимума, цель которой является поиск таких значений 
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уровней спектральных распределений для красного, зеленого и синего цветов, чтобы значение 

   2 2

0 0E x x y y     стремилось к нулю. Решение задачи поиска минимума осуществляется в среде 

программирования Matlab. Полученные результаты представлены на рис.1–3. 
Представленные спектральные характеристики уменьшают вектор E который получен в 

координатах цветности МКО-31, в табл. 1 представлены количественные оценки эффективности 
использования предложенного варианта спектральных кривых. 

Таблица 1 
 R G B Ye C M R50 G50 B50 
Вариант передоложенный 
ранее 

0,0364 0,0365 0,0191 0,0133 0,0135 0,0281 0,0962 0,0304 0,0695 

Вариант предложенный в 
данном тезисе 

0,0064 0,0033 0,0013 0,0000 0,0078 0,011 0,0000 0,0000 0,0000 

 
Если оценивать степень заметности представленных в табл. 1 значений вектора E  с точки зрения 

зрительной системы человека, то целесообразным является интерпретировать полученные значения в модель 
цветового восприятия. Для оценки использовалась равноконтрастная система CAM02-UCS, условия 
рассматривания установлены средними и яркость адаптации 50AL  кд / м2, что соответствует яркости на белом 

250WY  кд / м2 [5]. Оценки заметности изменения цвета для двух вариантов реализации представлено на рис. 4. 
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Рисунок 4 
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У даній роботі представлено результати дослідження залежності параметрів ядерного 

квадрупольного резонансу (ЯКР) у напівпровідникових кристалах GaSe і InSe від слабкого магнітного поля. 
Дані сполуки відрізняються шаруватою кристалічною структурою. Остання призводить до сильної 
анізотропії фізичних властивостей і, як наслідок, до появи градієнта електричного поля на металевих вузлах 
Ga і In. Наявність квадрупольних моментів і висока природна поширеність ізотопів 69Ga і 115In дозволяє 
спостерігати досить інтенсивні сигнали ЯКР. При накладанні на монокристалічний зразок зовнішнього 
магнітного поля 0H  величина симетричного розщеплення резонансної лінії складатиме: 

,cos
4 0 

 Н  

де    – гіромагнітне відношення для ядер 69Ga та 115In,   – кут між напрямком квадрупольної 

поляризації і зовнішнім магнітним полем [1]. Для отримання чіткої залежності розщеплення від магнітного 
поля слід вибирати якісні монокристали з неширокими лініями і відсутністю блочних включень.  

Для дослідження ЯКР у згаданих сполуках використовувалися монокристали, вирощені методом 
Бріджмена. З метою послаблення впливу недосконалості кристалічної матриці на якість резонансних ліній 
кристали (об’єм 1 см3) відпалювали у вакуумі поетапно при температурах 500 ºС, 250 ºС і 150 ºС. У цьому 
випадку спостерігалися резонансні спектри 69Ga і 115In з відносно вузькими лініями, рис.1, ширина яких 
становила не більше ~2,5 кГц. Мультиплетність спектрів викликана політипією кристалічної структури, яка 
характерна для сполук GaSe і InSe [2]. Градієнт електричного поля для кристалічної структури даних сполук 
володіє аксіальної симетрією і тому лінії ЯКР не піддаються додатковому розщепленню.  

 

  
Рис. 1. Спектри ЯКР:  1 – ізотоп 69Ga в GaSe; 2 – ізотоп 115In в InSe. 
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Спектри ЯКР спостерігалися на імпульсному радіоспектрометрі ЯКР з швидким Фур'є-

перетворенням [3]. Резонансні спектри ядер 69Ga і 115In реєструвалися при кімнатній температурі в 
частотному інтервалі 19,0 ÷ 20,7 МГц. 

Для створення магнітного поля використовувалися екрановані котушки Гельмгольца з 
калібруванням магнітної індукції використовуючи електронний парамагнітний резонанс. Ефект Зеємана 
спостерігався на всіх лініях резонансного спектру, однак кращі результати отримані на інтенсивних лініях 
(рис. 1, лінії «а» і «б»), для яких вплив сусідніх компонент на форму розщепленого спектру послаблений. 
Величина магнітної індукції визначається за частотним інтервалом, на який розщеплюється лінія спектру 
ЯКР (рис. 2). Точність визначення величини магнітної індукції залежить від якості монокристалічного 
зразка і в області 0 ÷ 10 Гс становила ± 0,05 Гс. 

Розщеплення при даній ширині ліній стає помітним в полі 0,5 Гс (рис. 2), що близьке до рівня 
магнітного поля Землі. Амплітуда розщеплення залежить від орієнтації монокристала у магнітному полі. 
Максимальна відстань між лініями спостерігається при орієнтації 0H  вздовж оптичної вісі C , яка 

збігається з напрямком ковалентного зв'язку пар атомів Ga – Ga для GaSe та In – In для InSe. У цьому 
випадку високочастотне поле 1H  направлено перпендикулярно вісі C .  

На рис. 3 представлені залежності амплітуди розщеплення лінії ЯКР для ядер 69Ga і 115In. Видно, що 
залежність близька до лінійної. Для ядер 115In залежність від магнітного поля є сильнішою в порівнянні з 
69Ga, що узгоджується з величинами гіромагнітних відношень досліджуваних ядер. 

 

  
Рис. 2. Динаміка окремої лінії спектру ЯКР в InSe при 

збільшенні магнітного поля: 
1– 0 Гс; 2 – 0,5 Гс; 3 – 1,5 Гс; 4 – 3 Гс; 5 – 5 Гс. 

Рис. 3. Залежність розщеплення ліній «а» в спектрах ЯКР від 
магнітного поля для ядер 69Ga (1) та 115In (2) в GaSe і InSe 

відповідно. 

 
З результатів експерименту видно, що ефект Зеємана в ЯКР ядер галію та індію у сильно 

анізотропних кристалах GaSe і InSe може бути використаний для визначення просторової орієнтації і 
величини індукції слабкого магнітного поля.  
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This	article	presents	the	results	of	simulation	definition	spectral	analysis	of	signals,	which	consist	of	harmonic	

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

Keywords:	window	analysis,	Fourier	transform.	
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В	 статье	 представлены	 результаты	 моделирования	 определения	 спектрального	 анализа	 сигналов,	

состоящих	из	гармонических	сигналов	с	нецелой	периодами	.	Для	анализа	применен	дискретное	преобразование	
Фурье	.	Исследовано	изменение	спектральных	составляющих	при	изменении	ширины	окна	за	счет	отбрасывания	
отсчетов	 .	 Установлена	 возможность	 более	 аккуратного	 определения	 спектральных	 составляющих	 сигнала	 за	
счет	накопления	результатов	ДПФ	.	

Ключевые	слова:	окно	анализа	,	преобразования	Фурье.	
	

I. Introduction 
Transformation of Fourier is the basic instrument of analysis of signals in a frequency area – spectrology. From 

the mathematical point of view description of signals is in a sentinel area by a sentinel function ( )x t  and in a frequency 

area by a spectral closeness ( )X   it is identical, however predefined sense of the use of that or other form is certain 

benefits at the decision of that or other task [1]. 
At Fourier transformation, a sequence of counting out of analysable signal is periodically prolonged forward and 

back in time. Thus, if the values of the initial and eventual counting out of signal differ strongly, at a periodic reiteration on 
the joints of segments there are jumps which a spectrum broadens from, that additional constituents appear in a spectrum. It is 
the phenomenon which is named "spreading of spectrum" or "spectrum leakage". Spectrum leakage is possible to illustrate by 
the calculation of spectrum of discrete harmonic signal on an example. Discrete signals contain a 16 counting out of harmonic 
signal with periods even a 4 counting (the periodically prolonged signal is periodic) out and 6 counting out (the periodically 
prolonged signal contains gallops). 

At research of spectral constituents not always there will be whole periods of signals in a signal. In article [2] it 
was founded that at implementation of measuring by sounding of explorer line on different frequencies the so-called 
rotation of reflections vectors takes a place from every damage. Thus, this rotation will depend only on distance to the 
object. In article [3] it was founded that existence of limited range of working frequencies for measuring accessible only 
part of working range. This limitation results in a volume, that the reflections vectors will have an initial corner of change 
of phase. As only in a point with frequency 0 Hertzs initial corners of reflections vectors will be 0 radian. In most cases, a 
signal will contain the unwhole periods of signals. Moreover, there will be leakage spectrum of the probed signals in DFT. 
The high-quality selection of signals is complicated the origin of additional spectral constituents.  

Transformation of signals is carried out in the systems. Systems, which change the form of signals (gain-
frequency or phase-frequency description), suppression of noises, removal of obstacles, getting from the signals of certain 
information preferentially, dividing of signals by constituents, and others like that name filters. Filters with any having a 
special purpose setting are the partial case of the systems of transformation of signals.  

II. Design of spectral constituents selection process at the change of DFT window width 
For determination of methods of fight against spreading of spectrum of entrance signal, it is needed to set factors 

which result in the origin of this phenomenon. Understanding of reason of the phenomenon in this case, will allow 
accepting the row of measures on the removal of spreading. One of problems of digital filtration there is a presence of 
signals of different frequencies in an entrance signal, signals, which have both whole amount periods and not whole 
amount of periods in the window of spectrology, are thus present. 

The phenomenon of spreading of spectrum consists in the origin of additional accordions in the spectrum of our 
signal. Thus these additional accordions complicate the process of authentication of accordions from the real constituents 
of signal. That has a process of «disguise» of signals. For that, to contest with spreading of spectrum the use of window 
functions is known in practice of digital analysis, but in this case they do not give a necessary us result, as they diminish 
the phenomenon related to unperiodicity of signal for an analysis. However, does not allow finding out signals with the 



Електротехнічні та радіотехнічні вимірювання 

72 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

unwhole period of reiteration, as concordantly DFT, total signal is a sum of periodic functions. 
For the decision of task of determination of spectral constituents it is suggested to apply the polycyclic process of 

determination of spectral constituents of total signal with the permanent change of width of window of Fourier 
transformation. The algorithm of determination of spectral constituents of total signal by manipulation of width of window 
of DFT consists in the following: 

1) Measuring of entrance signal 
is executed with determination of N of 
counting out. 

2) The cycle of DFT is 
executed 

3) Determine spectral 
constituents with most amplitude. The 
got result is memorized by adding to the 
result to the results of previous cycles of 
DFT. 

4) Diminish the width of 
window by the casting-out of one 
counting out from the end. 

5) If the amount of counting out 
anymore than minimum value of Nmin, 
pass to step. 2 

With application of the offered algorithm software is created in the environment of MatLab. Initial signal shown 
in figure 1,a , and result of DFT in figure 1,b. On figures 2-5 the result of design for the signal of kind is rotined 

accordingly  ( ) cosi i iS t U    . 

As evidently from fig. 1 (b) constituents are determined in a total signal as wide zones, but their amplitudes do 
not match with initial values. As seen the third signal amplitude (106.2) less than for the second (74.3). But in reality 
values must be vice versa. Thus evidently, that the disfigured information is got on an entrance signal. 

On fig. 3 the result of spectrology of signal of setting of norms is rotined with application of the offered 
algorithm. On fig. 3 is rotined from the side of amplitudes and frequency. On fig. 4. the result of total accumulation of 
spectral constituents is rotined. Unlike lines. 2, it is got a result more correctly answers correlation of amplitudes 
component of entrance signal. 

 
Fig. 3. A result of spectrology of signal is after 
setting of norms with application of the offered 

algorithm 
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Fig. 4. A result of total accumulation of spectral constituents of 

got is at DFT with the different after a windows width  

Conclusion. Consequently, the method of determination of spectral component signals, which consist of 
harmonious signals with an unwhole period in the window of DFT allows to set both the presence of spectral constituents 
and pick up a thread correlation of amplitudes of these constituents, is offered. However, synonymous renewal of not only 
amplitude but also sign of peak constituents and initial phase of signals requires subsequent researches. 

References 
1. Chmyh M.K. Cifrovaja fazometrija / M.K. Chmyh. –  M.: Radio i Svjaz', 1993. – 184s. 
2. Horiashchenko K.L. Obertannia chasovykh skladovykh sumarnoho syhnalu v fazovii dalnometrii. 

Khmelnytskyi. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Technical sciences.. 2007. Issue 1. P.144-147. 
3. Horiashchenko K.L. Analiz spektralnykh skladovykh sumarnoho syhnalu dlia bahatoshkalnoho fazovoho 

metodu analizu stanu linii zviazku. Povidomlennia 2. Khmelnytskyi. Measuring and Computing Devices in 
Technological Processes. 2014. Issue 4. P. 58-62. 

Литература 
1. Чмых М.К. Цифровая фазометрия / М.К. Чмых. –  М.: Радио и Связь, 1993. – 184с. 
2. Горященко К.Л. Обертання часових складових сумарного сигналу в фазовій дальнометрії // Вісник Хмельницького 

національного університету. – 2007. – № 1. – С.144-147. 
3. Горященко К.Л. Аналіз спектральних складових сумарного сигналу для багатошкального фазового методу аналізу стану 

лінії зв'язку. Повідомлення 2 / К.Л. Горященко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – № 4. – С. 
58-62. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
-100

-50

0

50

100

Frequency

A
m

pl
itu

de

0 50 100 150
-20

-10

0

10

20

Frequency

A
m

pl
itu

de

a) 

b) 
 

Fig. 2. A signal (а) and spectral transformation (б) is for the signal of kind  
20cos(64 0.7 ) 32cos(74.3 1.2 ) 49cos(106.2 3.2 )t t t         
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У виробництві нетканих матеріалів з синтетичних волокон після операцій холстоутворення, 

голкопробивання, термоусадки необхідно отримання поточної інформації про значення об'ємної  щільності 
матеріалу. Аналіз існуючих засобів неруйнівного контролю матеріалів [1,2] показує, що найбільш доцільним 
є використання пристрою, який реалізує діелькометричний метод контролю. Достатньо розповсюджені 
резонансні методи вимірювання електричної ємності. Для зменшення похибок вимірювання, пов'язаних з 
нестабільністю частоти та амплітуди напруги генератора накачки та нестабільністю параметрів 
коливального контуру використовують диференціальний метод вимірювання малих ємностей на боковій 
гілці резонансної кривої [3]. Відомі пристрої [4,5] не забезпечують високу точність вимірювання при зміні  
об'ємної щільності матеріалу після операцій голкопробивання та термоусадки. Крім того, нестабільність 
елементів схеми викликає додаткові похибки. 

На підставі проведеного аналізу існуючих  діелькометричних пристроїв контролю об'ємної 
щільності нетканих матеріалів та їхніх похибок вимірювання запропонована структурна схема пристрою, 
яка дозволяє підвищити точність вимірювання за рахунок виключення нестабільності двох незалежних 
генераторів. Для виключення впливу нестійкості та не ідентичності двох генераторів, що збуджують 
коливальний контур  на двох резонансних частотах було запропоновано структурну схему пристрою подану 
на рис.1.  

У системі датчика, що складається з діелектричної підстави 1 з високопотенціальним 2 і 
низкопотенціaльним 3 електродами створюється електричне поле, у якому знаходиться матеріал з 
контрольованою об'ємною щільністю. У такій системі ємність датчика пропорційна діелектричної 
проникності матеріалу й залежить від його щільності [3,4] 

  1 2

Bh

Bh

e q
C А

e q
  

 
    

, (1)

де 1  - відносна діелектрична проникність підстави датчика; 2 - відносна діелектрична проникність 

контрольованого матеріалу, при незмінному складі останнього, пропорційна його об'ємної щільності; 

2 3

2 3
q

 
 


  – коефіцієнт, що  відображає розходження в діелектричних властивостях контрольованого 

матеріалу й навколишнього середовища; 3 - відносна діелектрична проникність навколишнього середовища 

(повітря); А, В - постійні коефіцієнти обумовлені площею конденсатора датчика, шириною електродів і 
зазорів між ними; h - товщина контрольованого матеріалу. 

Електричне поле датчика створюється за допомогою сигналу генератора 6 частотою 0   

 6 6 0 1cosmU U t   , (2)

де  0  - резонансна частота резонансного контуру.  

У випадку контакту електродів датчика з контрольованим матеріалом складова 1A  з виразу (1) 

постійна і тоді цей вираз щодо збільшення ємності C  від зміни об’ємної щільності контрольованого 
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матеріалу    здобуває вид: 

  2

Bh

Bh

e q
C А

e q
  




, (2)

З вираження (2) витікає, що при незмінній геометрії датчика, діелектричних властивостей 

навколишнього середовища  3  і постійній товщині контрольованого матеріалу (h), збільшення ємності  

пропорційно зміні об’ємної щільності  контрольованого матеріалу. 

Ці збільшення  приводять до зсуву робочих точок на правої та лівої гілках резонансної кривої 

контуру. Коефіцієнт передачі контуру на частоті p  збільшується, а коефіцієнт передачі контуру на частоті 

c  зменшиться  

При цьому виникає нерівність амплітуд  19 19U U   пакетів напруг на вході підсилювача 22. 

Підсилювачем 22 підсилюється змінна складова із частотою переключення ключів 13 й 14, пропорційна 
різниці амплітуд високочастотних напруг p  і c  на виході резонансного контуру. Посилена напруга 

надходить на керований випрямляч 23 і фіксується реєстратором 24, шкала якого градуюється в одиницях 
об’ємної щільності. 

 

 
Рис.1 Структурна схема пристрою контролю об’ємної щільності нетканих матеріалів 
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Тракты измерителей основных параметров плоского металлодиэлектрического волновода [1] и 

устройств, построенных на его основе, содержат в своем составе такие элементы как: согласованная 
нагрузка, переход с ПЛМДВ на стандартный волновод или коаксиальную линию, детекторная головка и ряд 
других. В данной статье приводятся результаты разработанных элементов волноводного тракта на основе 
плоского металлодиэлектрического волновода: согласованная нагрузка, коаксиально-волноводный переход. 

Основной характеристикой согласованной нагрузки является величина модуля ее коэффициента 
отражения Г (или соответствующая величина КСВ) в заданной полосе частот. На практике возможно 
создание нагрузок с Г ≤ 0,01 в относительной полосе частот Δf / f = (20 … 30) % и более. Ввиду малости Г 
требования к фазе коэффициента отражения от нагрузки не предъявляются, и эта фаза может иметь любую 
величину в интервале от 0 до 2π. Конструктивное выполнение нагрузки зависит от типа линии передачи, 
диапазона частот и уровня мощности. 

Согласованные нагрузки для полосковых линий передачи представляют собой тонкопленочные 
полоски из резистивных материалов, нанесенные на полосковую плату и закороченные с одного конца на 
экран полосковой линии. 

Волноводные согласованные нагрузки выполняют в виде поглощающих вставок переменного 
профиля в отрезке короткозамкнутого волновода. Для уменьшения отражений поглощающим вставкам 
придают вид клиньев или пирамид. Для устранения отражения от короткозамыкателя вставка должна 
вносить ослабление (20 … 25) дБ. 

Далее приведены варианты построения согласованных нагрузок на базе плоского 
металлодиэлектрического волновода. На рисунке 1, а показана конструкция согласованной нагрузки [2], 
которая представляет собой отрезок ПЛМДВ, часть металлизации (1) этого отрезка удалена и покрыта 
поглощающим материалом (2), выполненным на широких стенках волновода в виде «ласточкиного хвоста», 
а на узких стенках (3) удаленная часть металлизации полностью покрыта поглощающим материалом. 
Уменьшение мощности СВЧ сигнала при распространении в нагрузке обеспечивается высокой 
поглощающей способностью материала (2). Вместо поглотителя из ферроэпоксида, который был применен 
при изготовлении нагрузки, возможно использование тонкопленочного покрытия из резистивного 
материала, нанесенного на диэлектрическую пластину, предварительно сняв металлизацию. 

Форма поглотителя, выполненного в виде «ласточкиного хвоста», обеспечивает согласование при 
длинах клиньев, равных, приблизительно, длине волны в волноводе. Для устранения отражения от 
короткозамыкателя длина сплошного покрытия равна длине клиньев. Коэффициент стоячей волны нагрузки 
не превышает 1,06 в диапазоне частот волновода. 

Также изготовлена и экспериментально исследована волноводная согласованная нагрузка, 
выполненная в виде объемной поглощающей вставки с профилем в виде «ласточкиного хвоста». Схема ее 
конструкции показана на рисунке 1, б. Величина КСВ нагрузки, примерно, такая же, как и у изображенной 
на рисунке 1, а, однако технология изготовления ее несколько сложнее. 

Переходы с одной линии передачи на другую являются очень распространенными узлами СВЧ 
трактов. Они также называются возбудителями волны заданного типа. При проектировании переходов 
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основное внимание уделяется достижению хорошего согласования входов в полосе частот. 
Разработан коаксиально-волноводный переход [3]; схема его конструкции показана на рисунке 2.  
 

     
а)      б) 

Рисунок 1 

 

           
Рисунок 2  

 
Отрезок плоского металлодиэлектрического волновода 1, закороченный торцовой стенкой 2, 

соединен с коаксиальным разъемом 3. Внутренний проводник разъема 4 подсоединен к металлизированной 
площадке 5, сформированной в центре широкой стенки волновода, и к токопроводящему проводнику 6, 
проходящему через отверстие в ПЛМДВ к его основанию. 

КСВ плавного перехода от металлического полого волновода прямоугольного сечения к ПЛМДВ 
значительно меньше КСВ коаксиально-волноводного перехода. Результаты измерения КСВ переходов в 
полосе частот приведены в разделе 4. 

Таким образом, разработаны основные элементы волноводного тракта на основе плоского 
металлодиэлектрического волновода. Предложены конструкции согласованных нагрузок и перехода с 
коаксиальной линии на плоский металлодиэлектрический волновод. Реализация перечисленных элементов 
открывает возможности создания измерителей параметров, как самого плоского металлодиэлектрического 
волновода, так и устройств, построенных на его основе. 
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Для генерації високих напруг використовуються різноманітні трансформатори, помножувачі та 

спеціальні генератори також специфічні пристрої робота яких базується на явищі резонансу напруг. Ці 
прилади використовуються для живлення різноманітних електропроменевих трубок та ламп, в медицині, для 
передачі великих електричних потужностей з мінімальними втратами. На сьогодні високовольтна апаратура 
може використовуватись для виконання різноманітних завдань, зокрема з метою наочної демонстрації 
розрядів в навчальних закладах, що полегшує розуміння питань електричних явищ та пов’язаних з ними 
понять – потенціал, напруга, частота, електромагнітне поле тощо. При відтворені явища електричного 
розряду можливо керувати значною кількістю його параметрів, з метою забезпечення певних досить 
вузькоспеціалізованих ефектів для різноманітних наукових і практичних завдань. 

 

  
Рис. 1. Структурна схема демонстраційного генератора 

високих напруг 
Рис. 2. Підключення неонової лампи до виходу генератора 

 

Розроблено та досліджено генератор змінної напруги структурна схема якого представлено на рис. 
1. Робочі параметри генератора: напруга 20-25 кВ; робоча частота 10-20 кГц, вихідний струм близько 1мА. 
Такі робочі параметри розробленого генератора є безпечним для життя людини, тож пристрій може 
використовуватись в демонстраційних цілях. Джерело живлення (1) комутується з трансформатором (4) за 
допомогою силового ключа (3) за законом генератор прямокутних імпульсів з можливістю налаштування 
робочої частоти (2). В розробленому демонстраційному генераторі високовольтний трансформатор (4) 
побудовано на основі телевізійного трансформатора стрічкової розгортки.  

Проведені дослідження які дозволили краще зрозуміти такі явища як електронна емісія, 
різноманітні розряди в газах, теплові ефекти від самих розрядів та властивості високочастотного 
електромагнітного поля. Досліди проводились при напрузі живлення 9 В та струмом 1,68 А. Частота роботи 
16 кГц. Споживана потужність 15 Вт. Зокрема були дослідженні ефекти електронної емісії, розряду в газах 
та теплові ефекти іонізованого каналу. При дослідженні першого ефекту (електронної емісії) були 
використані неонові лампи різної конструкції. Поблизу електродів лампи спостерігались видимі електронні 
хмари, які через наявність в лампі певного газу характерно підсвічувались. В дослідах використовувались 
лампи з гелієм та неоном які випромінювали сине та помаранчеве світіння (рис. 2.) відповідно. Під час 
дослідження другого ефекту (розрядів в газах) спостерігався розряд в повітрі, або безпосередньо у лампі 
розжарювання при її підключені до вихідних клем. Також при цьому в повітрі відбувалась іонізація повітря, 
яка супроводжувалась коронарними розрядами, що пояснюється наявністю у повітрі різноманітних газів. А 
в лампі розжарювання розряди мали набагато чіткіший контур тому що в лампі знаходиться інертний газ 
аргон. Також при розрядах в повітрі з’являвся характерний запах озону. Дослідження третього ефекту 
(теплового) використовувалась драбина Іакова. Спостерігалось нагрівання повітря розрядом, що в свою 
чергу рухаючись в вгору піднімало дугу в по електродах.  

Розроблений генератор може використовуватись в навчальних закладах для наглядної демонстрації 
різноманітних електричних ефектів, так як мала його потужність забезпечує безпечність для життя та 
здоров’я навіть при випадковій прямій дії напруги на виході генератора. 



Електротехнічні та радіотехнічні вимірювання 

78 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

УДК 621.396 
Г.Г. БОРТНИК, М.В. ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ, М.Л. МІНОВ 

 
ПРИСТРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ФАЗОВОГО ДРИЖАННЯ  

В ТЕЛЕКОМУНІКАІЙНИХ СИСТЕМАХ 
 

Вінницький національний технічний університет 
bgen88@gmail.com 

	
Анотація.	 Представлено	 пристрій	 оцінювання	фазового	 дрижання	 у	 телекомунікаційних	 системах,	що	

характеризується	високою	роздільною	здатністю	та	розширеним	динамічним	діапазоном.	
Ключові	слова:	фазове	дрижання,	телекомунікаційні	системи,	ефективність	оцінювання	
	

G.G. BORTNYK, M.V. VASYLKIVSKYJ, M.L. MINOV 
 

DEVICE OF EVALUATION OF PHASE JITTER IN TELEKOMUNIKAIYNIKH SYSTEMS 
 

Vinnitsa National Technical University 
bgen88@gmail.com 

	
Annotation.	The	device	of	evaluation	of	the	phase	jitter	is	presented	in	the	telecommunication	systems,	that	is	

characterized	a	high	discriminability	and	extended	dynamic	range.	
Keywords:	phase	jitter,	telecommunication	systems,	evaluation	efficiency	
	
В умовах сучасного розвитку телекомунікаційних систем (ТС) проблема фазового дрижання (ФД) 

сигналів набуває особливої актуальності, тому що в результаті впровадження нових методів передачі 
джитер сигналів зумовлює появу помилок, а це призводить до зниження стійкості функціонування ТС і 
погіршення якості зв’язку. Тому при розробці та експлуатації ТС одним з найважливіших показників якості 
є значення ФД сигналів. Метою роботи є підвищення ефективності пристроїв оцінювання ФД сигналів у ТС 
за рахунок покращення роздільної здатності та розширення динамічного діапазону тракту аналого-
цифрового перетворення (ТАЦП) сигналів джитеру. 

У розробленому пристрої 
використовується метод цифрового 
багатоетапного періодограмно-
корелограмного оброблення сигналів 
джитеру [1]. Запропоновано інженерну 
методику побудови засобів оцінювання ФД 
сигналів, у рамках якої сформовано систему 
параметрів, які є початковими умовами при 
синтезі принципових схем. Структурна 
схема пристрою оцінювання ФД у ТС 
наведена на рис.1. 

Вхідний сигнал, що досліджується, 
надходить у блок формування сигналу ФД 
(БФС ФД). Для цього синхросигнал 
відновлюється з вхідного сигналу за 
допомогою виділювача тактової частоти 
(ВТЧ), який реалізується на базі принципів 
фазового автоналаштування частоти. Вузол 
регульованої затримки (ВРЗ) дає 
можливість компенсувати часові похибки ВТЧ. Вихідний сигнал ВРЗ та синхросигнал подаються на 
фазовий детектор (ФД), який здійснює порівняння фаз. На виході ФД формується сигнал, значення якого 
залежить від різниці фаз вхідного сигналу та сформованого у ВТЧ синхросигналу. Сигнал ФД подається у 
ТАЦП. Результати оцінювання фіксуються у блоці відображення інформації (БВІ). 

Розроблено макет пристрою оцінювання ФД сигналів  у ТС. Експериментальні дослідження макета 
довели, що створений пристрій оцінювання дозволяє розширити динамічний діапазон оцінювання сигналів 
ФД на 7 ÷ 16 дБ та підвищити роздільну здатність за частотою в 1,25 ÷ 10 разів залежно від обсягу 
аналізованої вибірки. 
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Підвищення ефективності телекомунікаційних систем (ТС) неможливе без використання в задачах 

перетворення широкосмугових сигналів (ШСС) імпульсно-кодових модуляторів (ІКМ). Для виготовлення та 
обслуговування ТС з ІКМ потрібні засоби оцінювання характеристик, які враховують властивості ІКМ ШСС 
і характеризуються високою адекватністю результатів аналізу. Розробка засобів визначення характеристик 
ІКМ значно відстає від розвитку самих ТС та не задовольняє  вимоги до продуктивності та адекватності 
процесу оцінювання характеристик ІКМ ШСС. 

Метою роботи є підвищення ефективності пристроїв оцінювання характеристик ІКМ ШСС за 
рахунок використання високопродуктивного методу оброблення сигналів та застосування псевдовипадкових 
тестових впливів, що гарантують високу адекватність отриманих результатів.  

На базі спектрального методу оцінювання характеристик ІКМ широкосмугових сигналів [1] 
розроблено структуру  автоматизованого пристрою (рис. 1). 

Тестовий ШСС надходить на вхід фільтра 
нижніх частот (ФНЧ) через широкосмуговий атенюатор 
(ШСА), де виконується масштабування за амплітудою 
сигналів. Широкосмуговий буферний підсилювач (ШСП) 
здійснює попередню обробку аналогового сигналу у 
смузі робочих частот (1…50 МГц) з коефіцієнтом 
підсилення до 40 дБ. Для накопичення масивів цифрових 
даних, які надходять з виходу ІКМ та подальшого 
передавання їх у комп’ютер, а також для часового 
узгодження виходу ІКМ зі входом ОЗП ПК служить 
буферний запам’ятовуючий пристрій (БЗП).  Імпульси 
тактування ІКМ та буферного регістра (БР) формуються 
за допомогою подільника частоти (ПЧ). Дані з виходу 
БЗП поступають через БР та адаптер зв’язку (АЗ) в ОЗП 
комп’ютера. АЗ здійснює узгодження  протоколу обміну 
та гальванічну розв’язку між інтерфейсом USB і 
апаратною частиною пристрою. Для формування кодів 
адрес БЗП використовується лічильник адреси, що 

знаходиться у блоці керування (БК), який окрім того виконує синхронізацію роботи всіх блоків пристрою, 
керування частотою дискретизації досліджуваного ІКМ та формування сигналів запис-читання БЗП.  

На базі запропонованої структури розроблено макетний зразок автоматизованого пристрою 
оцінювання характеристик ІКМ широкосмугових сигналів. 
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Рис.1. Структура  автоматизованого пристрою 
оцінювання характеристик ІКМ 
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Рис. 1. Структурна схема пристрою для вимірювання 
нестабільності частоти 
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пристрій,	 який	 використовує	 змінну	 лінію	 затримки	 і	 перенесення	 частот,	 що	 дозволяє	 розширити	 діапазон	
вимірюваних	частот	та	інтервал	вимірювання	нестабільності	частоти.	
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Вимірювання частоти та її стабільності лежить в основі багатьох вимірювальних задач, що мають 

місце в сучасній радіотехніці та приладобудуванні. Основними видами засобів для частотних вимірювань 
виступають сучасні високоточні стандарти частоти і часу, приймачі сигналів еталонних частот та 
компаратори, перетворювачі частоти сигналів, частотоміри основані на різних фізичних явищах.  

Найпоширенішим і 
найпростішим методом визначення 
дійсного значення частоти сигналу є 
метод безпосереднього вимірювання 

електронно-лічильним 
частотоміром. Для покращення 
характеристик пристрою 
вимірювання частоти можна 
доповнити його блоками 
формування вимірювального 
інтервалу та засобами обробки та 
індикації [1]. Для розширення 
діапазону та підвищення надійності 
вимірювання частоти в частотомір 
необхідно додати блок керування та 
блок синхронізації вхідного сигналу 
з тактовими імпульсами [1]. Для 

вимірювання нестабільності частоти за інтервал менше циклу вимірювання можна вдосконалити вимірювач, 
додавши в нього другий канал для паралельного вимірювання частоти (рис. 1). 

Вхідний сигнал подається на два канали блоку пониження частот, причому на вході другого каналу 
встановлена лінія затримки зі змінним часом затримки τ. На виході будемо мати сигнали з частотами: 

1П X ГF F F   та 2 1П X Г ПF F F F F F       . Нестабільність частоти гетеродину також 

переноситься на проміжні частоти, але вона буде мати однакову величину в обох каналах і скоротиться при 
розрахунку різниці розрахованих частот в блоці обробки даних [2]. 
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Високі техніко-економічні показники тиристорних перетворювачів електричної енергії (ТПЕ) в 

значній мірі визначаються працездатністю конденсаторів, що використовуються в них в якості 
комутуючих, фільтрових, компенсуючих і демпфуючих пристроїв. Питома вага конденсаторів в ТПЕ 
досягає 30 – 40%, причому є тенденція до ще більшого зростання цієї цифри з урахуванням перспективи 
мініатюризації ТПЕ. 

Для пристрою, що розсіює тепло, наприклад для конденсатора, що знаходиться в стані спокою, 
часова залежність температури на вході у відповідь на подачу одиничного стрибка потужності 
визначається перехідним тепловим імпедансом )(tRт . Отже, якщо на вхід такої схеми поданий стрибок 

потужності, то зростання температури можна виразити формулою 
)()( max tRPtT т  (1)

де  )(tT  – різниця температури найбільш нагрітої точки конденсатора та температури 

навколишнього середовища Тс;  

maxP  – потужність ступінчатого імпульсу. 

При постійній потужності перехідний тепловий опір досягає постійного значення – сталого 
теплового опору тR , тобто )()(lim 


тт

t
RtR  

Використовуючи перехідний тепловий опір і принцип суперпозиції, можна знайти максимальну 
температуру нагріву конденсатора при подачі імпульсу або послідовності імпульсів потужності 
довільної форми. Розглянемо характерний випадок. Нехай теплова потужність P(t) змінюється в часі за 
періодичним законом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Періодична послідовність прямокутних імпульсів потужності 

 
Для отримання якісної картини температурного поля приймемо, що 

)1()( / тt
тт eRtR   

де  ттт СR  – теплова постійна конденсатора; 

тC  – теплоємність конденсатора. 
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Такий закон зміни перехідного теплового опору )(tRт  правомірний лише з моменту настання 

регулярного теплового режиму нагрівання або охолодження конденсатора. 
У стадії регулярного теплового режиму температурне поле в усіх точках тіла змінюється за 

експоненціальним законом. У багатьох практичних випадках, для наближених розрахунків нестаціонарних 
температурних полів конденсаторів, можна прийняти, що температурне поле тіла входить в стадію 
регулярного режиму з самого початку даного процесу. При такому припущенні електричний аналог 
теплової схеми має вигляд (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Теплова схема конденсатора: 

Rт.вн – внутрішній тепловий опір конденсатора; Rт.кс – зовнішній тепловий опір конденсатора (опір корпус-середовище); Ст –
теплоємність конденсатора 

 
Визначимо максимальне і мінімальне перевищення температури найбільш нагрітої точки 

конденсатора над температурою навколишнього середовища. 
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Таким чином, працездатність конденсаторів в тиристорних перетворювачах енергії обмежується 
режимними і експлуатаційними чинниками. Використання методу електротеплової аналогії на тепловій 
моделі конденсатора дозволяє проводити оцінку нестаціонарного теплового режиму конденсаторів. 
Метод визначення внутрішнього перегріву конденсаторів дозволяє кількісно оцінити їх теплофізичні 
характеристики. Питомі енергетичні і масо-габаритні характеристики конденсаторів в імпульсному 
режимі в кілька разів вищі, ніж в стаціонарних режимах. 
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В	роботі	проаналізовані	причини	виникнення	похибок	при	застосуванні	ноніусних	методів	вимірювання	

та	методу	багатократної	коінциденції	як	в	базовому	ноніусному	методі	
Ключові	слова:	ноніус.	

I.V. GULA, K.L. HORIASCHENKO 
 

ERRORS OF MEASURING IN METHOD OF MULTICOINCIDENCE 
 

Khmelnitsky national university, Ukraine 
	
This	paper	analyzes	the	causes	of	errors	in	the	application	noniusnyh	measurement	methods	and	the	method	of	

repeated	kointsydentsiyi	as	the	baseline	method	noniusnomu	
Keywords:	vernier.	
	
Головною проблему часових вимірювань є похибка дискретності перетворень, яка виникає за 

рахунок фіксації часу вимірювання. Метод дискретного рахунку лежить в основі побудови електронно-
лічильних фазометрів, які використовуються для вимірювання часових параметрів електричних сигналів. 
При таких вимірюваннях виділяють дві основні складові похибки вимірювання: Перша складова ─ це 
похибка формування зразкового інтервалу часу T , протягом якого відбувається вимірювання. 

Ця похибка в основному визначається заданою похибкою, тобто нестабільністю частоти кварцового 

генератора кв  відносно номінального значення, встановленого по еталону 9 10(10 ...10 )  , а також 

короткочасною і довгостроковою його нестабільністю протягом міжповірочного інтервалу 5 6(10 ...10 )  . За 

рахунок термостатуваня елементів схеми відносна нестабільність кварцового генератора в реальних схемах 

звичайно складає 7 9
кв 10 ....10   . 

Похибка кв  це - досить мала величина в порівнянні із другою складовою ─ методичною похибкою. 

Вона визначається кратністю інтервалів xT  і T  і називається похибкою округлення (дискретності), тобто 

похибкою дискретизації д . 

Похибка дискретного рахунку д  виникає в даному випадку за рахунок втрати частини періоду 

вимірюваних імпульсів 1 2,t t   і з деякою імовірністю може складати 1N    імпульс[1]. 

Відносна похибка дискретизації 

д

1 1 x

x x

TN

N N f T T


       

 
 (1)

де  xf  - частота досліджуємих сигналів,  xT  - період досліджуємих сигналів, N - кількість імпульсів 

підрахована лічильником, T - інтервал часу протягом якого відбувається вимірювання. 
Максимальна відносна похибка дискретизації: 

д max
кв

1 1

xN T f
      (2)

Як видно з наведених формул, похибка дискретизації збільшується із зменшенням вимірюваної 
частоти. В деяких межах це збільшення можна компенсувати збільшенням часу вимірювання T . Однак 
при цьому зменшується швидкодія. У реальних приладах максимальний час вимірювання обмежується 

значенням 410 мс...10 сT  , тому при вимірюванні фасових зсувів сигналів на досить низьких частотах 

застосування розглянутого методу прямого рахунку неефективно. У цьому випадку вимірювати фазові зсуви 
сигналів треба непрямим методом, вимірюючи тривалість одного або декількох періодів досліджуваного 
сигналу. 

Щоб знизити похибку дискретизації, що має місце при використанні методу дискретного рахунку 
використовують ноніусні методи[2].  

У сучасних ноніусних вимірювачах похибка вимірювань  має порядок 910 . Ця похибка 
визначається наступними складовими: тривалістю і формою рахункових і ноніусних імпульсів; 
нестабільністю генераторів; неповним збігом (частковим перекриттям) імпульсів у схемі збігів. 

Вимірювальний часой інтервал xT  у методі ноніусу визначається з наступного виразу[]: 

x лчT NT t    (3)
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де  t  - похибка дискретизації, xT  - кількість імпульсів зафіксована основним лічильником, лчT  - 

період слідування імпульсів. 
Для ноніусного методу похибка дискретизації визначається наступним виразом: 

;

,

лч
лч н

лч

T
T T

n
t kT kT

 

  
 (4)

де  t  - похибка дискретизації, k - кількість імпульсів, n - ціле число кратне 10. 

лч x лч лч

k k
t T T NT T

n n
      (5)

де  N - кількість імпульсів. 
Отже, оскільки лчNT  це ціле число, то відносна похибка ноніусного методу визначається дробовою 

частиною лч

k
T

n
, чим більше значення n тим менша похибка від дискретизації. Але зі збільшенням n нам 

потрібно зменшувати еквівалентну тривалість імпульсів співпадіння, що є непростою задачею. Оскільки в 
ноніусному методі використовується співпадіння міток по фронту, то на високих частотах похибка від 
нестабільності частоти ("джитер") дорівнює або більша тривалості сформованих імпульсів. 

Для усунення недоліків ноніусних методів запропоновано використати метод багатократної 
коінциденції пакетів імпульсів[3].  Метод багатократної коінциденції пакетів імпульсів фактично усуває 
похибку дискретності перетворення оскільки сигнали співпадають на початку і вкінці вимірювального 
інтервалу, тобто вирішується питання часу вимірювання. В даному методі усувається методична похика, 
залишаються лише похибки квантування, шуми, нестабільність генераторів; неповний збіг (часткове 
перекриття) імпульсів у схемі збігів. 

В методі багатократної коінциденції пакетів імпульсів співпадіння відбувається не по фронту 
сигналів, як у ноніусних методах а по рівню сигналів(перекриттю), якщо припустити , що сигнали є суто 
меандровими. 

Сигнали мають більшу тривалість ніж у ноніусних методах, але за рахунок багатократних 
співпадінь еквівалентна тривалість імпульсів зменшується, тобто 0  це обумовлено нормальним 
законом розподілу девіації частоти у часі. 

За рахунок нестабільності частоти імпульс може співпасти раніше або пізніше, при цьому може 
співпасти як частково так і повність. Для ноніусного методу і класичного методу коінциденції це є 
принциповою проблемою оскільки там використовується лише одне співпадіння, і коливання фронту 
імпульсу може призвести до грубої помилки.  

В методі багатократної коінциденції пакетів імпульсів зменшується похибка, яка виникла внаслідок 
нестабільності частоти вхідних сигналів  , тобто коли кількість співпадінь  n  , 0 . Принявши 
до уваги нормальний закон розподілу: 

'

вимN


   (6)

Тобто, похибка яка виникла від нестабільності частоти при часі вимірювання t  , прямує до 
' 0  . 

Висновок: Використавши метод багатократної коінциденції пакетів імпульсів співпадінь, ми 
усуваємо недоліки ноніусних методів за рахунок використання великої кількість співпадінь, та усунення 
обмежень на тривалість імпульсів. 
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Підземні трубопроводи є важливим чинником народногосподарського комплексу держави, її 

національної безпеки. Під дією середовища трубопроводи зазнають корозійних пошкоджень, які 
спричиняють втрати і перебої в постачанні транспортованих продуктів, забруднення довкілля, аварії та 
катастрофи. Щоб запобігти корозійним пошкодженням потрібний протикорозійний захист, який 
забезпечується ізоляційними покривами і катодною поляризацією. Ізоляційні покриви під час спорудження 
та експлуатації під впливом агресивного середовища руйнуються. Це вимагає періодичного контролю стану 
захисту від корозії. Вирішення цієї задачі ускладнене відсутністю прямого доступу до поверхні трубопроводу.  

Традиційно для корозійних обстежень використовують контактні методи які є простими, але 
малопродуктивними. Безконтактні ж методи обстежень мають технологічну перевагу перед контактними за 
оперативністю, мобільністю, продуктивністю й інформативністю чим переважають традиційні контактні 
методи. Крім того на трасах підземних трубопроводів їх можна застосовувати і взимку. Але вони 
потребують спеціальних засобів вимірювань і на даний час ще не мають достатньо широкого 
застосування [1] 

Застосовують вимірювання магнітного поля струму катодного захисту для визначення розміщення 
трубопроводу та контролю стану його ізоляції. Менше розробленими для цієї мети є вимірювання 
електричної складової поля. Причиною цього є труднощі з вимірюванням електричного поля у  повітрі. 

Відомі застосування індикатора електричного поля, збудженого підключеним до трубопроводу 
спеціальним генератором, що дає можливість за змінами рівня сигналу виявляти локальні наскрізні 
пошкодження ізоляції 2. Проте, для діагностичних обстежень актуальною є розроблення вимірювача 
компонент електричного поля у повітрі.  

Такі вимірювання стикаються з труднощами подолання дуже високого рівня електромагнітних 
завад, що створюються технічними об’єктами та природними процесами. Простим фільтруванням видобути 
сигнал із виміряного  можливо тільки для завідомо високих рівнів корисного сигналу.  

Одним із методів покращення чутливості вимірювань на фоні високих завад є застосування 
синхронного детектування 3, 4, 5.  

Контролюючи величину напруженості електричного поля створеного електрохімічним захистом 
трубопроводу, можна оцінювати стан захисного протикорозійного захисту металоконструкції. 

Запропонований у даній роботі безконтактний вимірювач електричного поля позбавлений недоліків 
властивих відомим вимірювачам.  

Функціональна схема вимірювача електричного поля показана на рисунку. 
На схемі позначено: 1 – нерухомий електрод; 2 – рухомий електрод; 3 – другий нерухомий 

електрод; 4 – попередній підсилювач; 5– синхронний детектор. Нерухомі електроди 1,3 під’єднані до землі. 
З’єднання елементів зрозуміле з функціональної схеми. Форма електродів 1, 2 однакова – сектори  з кутом  
900. 

Електричне поле напруженістю Е  викликає на рухомому електроді 2 заряд пропорційний до 
відкритої полю площі електрода. Внаслідок обертання електрода 2 зміна заряду на ньому викликає струм 
через вхідний опір попереднього підсилювача 4, напрямок якого змінюється на протилежний після 
проходження повного перекриття електродом 1 рухомого електрода 2. Вихід попереднього підсилювача 4 
під’єднаний до синхронного детектора, на другий вхід якого подається опорний сигнал від обертання 
рухомого електрода 4. На виході синхронного детектора 5 у результаті перетворень маємо постійну напругу, 
пропорційну до напруженості вимірюваного електричного поля Е. 
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Рис. Функціональна схема вимірювача електричного поля. 

Описаний вимірювач випробувано у лабораторних та польових умовах. Отримано чіткі сигнали 
вільні від завад. У лабораторії поле моделювали з допомогою двох паралельних пластин, рознесених на 
відстань 1м. Напруженість поля змінювали у діапазоні від нуля до 1 В/м.   

Під час польових випробувань одержано надійні сигнали від поля струму установки катодного 
захисту підземного трубопроводу. Наявність горизонтальної складової електричного поля було зафіксовано 
у 3-метровій зоні навколо трубопроводу. 
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Рис. 1.Схема вихідного каскаду з 
використанням додаткової частотозалежної 
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Забезпечення високої ефективності роботи кінцевих каскадів радіопередавачів є головною задачею 

телекомунікацій.Саме кінцеві каскади споживають найбільше потужності серед усіх складових 
радіопередавача. Покращивши характеристики в кінцевих каскадах можна досягнути значного збільшення 
коефіцієнту корисної дії всього передавача.При збільшені ККД зменшується виділення тепла на активних 
елементах, зменшуються розміри  передавача завдяки зменшенню систем охолодження. Одним з методів 
збільшення енергоефективності є застосування ключового режимуактивного елемента кінцевого каскаду. 
Таке рішення дозволяє підвищити ККД і виготовляти потужні радіопередавачі невеликих розмірів. 

Ключовий режим роботи транзистора характеризується високим ККД за потужністю, в той час як 
ККД по першій гармоніці порівняно невисокий та складає 0,82[1]. Це пов’язано через втрати потужності на 
вищих гармоніках, що присутні в вихідному сигналі. Недоліком застосування ключового режиму є наявність 
вищих гармонік в колекторному струмі транзистора та відносно невисокі робочі частоти<100МГц [1]. Для 
вирішення першої проблеми, включення у якості навантаження паралельного коливального контуру є 
недоцільним через те, що на резонансній частоті контур буде являти собою великий опір і корисний сигнал 
зможе виділитись на навантаженні,однак високі частоти, що породжені негармонічним сигналом у такому 
разі  практично закороченномнакоротко конденсатором, а потужність високочастотної складової виділиться 
на транзисторі та нагріє його. Ефективніше в такому разі застосовувати спеціальну вибірну систему, що 
складається з фільтру нижніх частот, що пропускатиме корисний сигнал в основне навантаження, та фільтр 

верхніх частот що пропускатиме високочастотні складові 
у додаткове навантаження, що називається баластним. 
Схема такого каскаду зображена на рис.1.У випадку 
рівності опору навантаження та баластного опору,опір 
всієї вибірної системи є активним та однаковим у всій 
смузі частот. 

 Використання баластного навантаження дозволяє 
використовувати в кінцевому каскаді транзистори меншої 
потужності через те, що високочастотні гармонічні 
коливання виділятимуться на ньому.  

Передавач з такою вибірною системою може 
працювати в діапазоні що складає половину частоти зрізу 
ФНЧ. Для роботи в ширшому діапазоні можна застосувати 
декілька ФНЧ та ФВЧ, однак  це не є доцільно. 

Широкодіапазонний передавач в такому разі буде мати велику кількість фільтрів для перемикання яких 
необхідно буде застосовувати складну схему комутації, що на великих потужностях важко реалізувати. Для 
зміни смуги роботи передавачакраще використовувати фільтри побудовані на керованих реактивностях. 
Використання варикапів обмежено малою ємністю, та технологічними можливостями роботи на великі 
реактивні потужності[2]. До того ж доцільно змінювати не тільки ємність LC  ланок, з яких складається 
фільтри, а і індуктивність. Одночасна зміна параметрів індуктивності та ємності дозволяє змінювати частоту 
зрізу у більшому діапазоні, та узгоджувати опір фільтру з навантаженням та вихідним опором транзистора, 
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що покращить ККД передавача. 
 Широке застосування отримали керовані реактивності на біполярних та польових транзисторах. 

Серед них найкращими характеристиками вирізняються керовані реактивності мостового типу. На відміну 
від однотактних, вони не потребують додаткових джерел живлення для встановлення потрібного режиму 
роботи, елементів блокування та фільтрації. На основі керованих реактивностей можна створити керовну 
ємність чи індуктивність з широкою зміною параметрів.  Відсутність додаткових джерел живлення 
позитивно впливає на енергетичну ефективність. Використання керованої індуктивності на транзисторах 
дозволяє відмовитись від габаритних котушок індуктивностей  чи варіометрів, варикапних матриць, а також 
робить можливим швидке керування параметрами реактивностей за допомогою електричних сигналів. Зміни 
параметрівреактивностейвідбувається подачею керуючої напруги на електроди керування. 

МоделюванняГ-подібної ланки LC 
фільтру показало, що використання 
змінної ємності та індуктивності дозволяє 
значно розширити діапазон роботи 
кінцевого каскаду, ніж при використанні 
однієї змінної реактивності. Тому для 
реалізації кінцевого каскаду що працює в 
ключовому режимі з використанням 
керованої реактивності, необхідно 
використати чотири керовані реактивності 
у якості ФНЧ та ФВЧ Г-подібної LC ланки. 
Схема такого ключового каскаду 
зображена на рис. 2. 

У якості ФНЧ використовується 
реактивності Lф1Cф1,у якості ФВЧ  - Lф2Cф2. 

Блок керування (БК) керує величинами 
реактивностей, змінюючи параметри 
фільтрів. На баластному резисторі Rб 

виділяються вищі гармоніки,На опорі 
навантаження Rн виділяється корисний 
сигнал. 

 Зважаючи на великий розвиток 
мікроелектроніки, сучасні 
мікрокомп’ютери можуть здійснювати 
зміну параметрів керованих реактивностей 
з великою швидкістю та точністю, 

виконуючи функції БК. Використання керованих реактивностей дозволяє виготовляти передавачі в 
інтегральному виконанні[3], а використання каскадів, що працюють в ключовому режимі дозволяють 
покращити показники енергоефективності та зменшити розміри передавача. 
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Рис.2.Схема застосування керованих реактивностей у основній та 
допоміжній ланці фільтра 
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Для обеспечения нормальной работы электрооборудования предприятий связи необходимо 

электроснабжение с требуемым качеством. В качестве основного источника питания данных предприятий 
выступает промышленная сеть переменного напряжения, параметры которой могут поддерживаться в 
заданных пределах ГОСТ 13109-97 с помощью преобразователей переменного напряжения (ППН) 
описанными в [1]. 

На сегодняшний день схемы управления преобразователями напряжения выполняются либо на 
дискретных элементах, либо на основе специализированных микросхем. Появление 
высокопроизводительных микроконтроллеров (МК) позволяет реализовать цифровые контуры управления, 
позволяющие уменьшить общее количество элементов преобразователя и расширить возможности процесса 
преобразования [2]. 

Представителями таких МК являются семейство 32 разрядных микроконтроллеров 3-го поколения 
фирмы STMicroelectronics [3, 4], которые обладают высокой производительностью, большим набором 
функциональных узлов и периферии при невысокой стоимости самих микроконтроллеров и средств 
отладки. 

В докладе рассмотрены особенности формирования сигналов управления ключами силового канала 
(СК) преобразователя (Рис. 1) с помощью МК STM32F103RBT6. Данный МК имеет в своем составе четыре 
четырехканальных базовых таймера. Таймеры сконфигурированы для работы в режиме ШИМ. 
Длительность формируемых импульсов для каждого канала задается регистрами CCR1-CCR4. 

Необходимыми параметрами для формирования сигналов являются: длительность полупериода 
преобразования, длительность импульса инвертора и режим работы преобразователя. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема силового канала ППН 

 
Сигналы управления формируются по прерываниям таймера с частотой в два раза большей частоты 
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преобразования. При обработке прерывания вначале происходит сброс флага прерывания (блок 2 рис. 2). 
Для предотвращения подмагничивания трансформатора Tr1 длительности открытого состояния ключей S2 
(в нечетном полупериоде) и S3 (в четном полупериоде) должны быть одинаковы. Для этого в блоке 4 
создаются копии переменных режима работы, поскольку они могут измениться в любой момент. После 
этого, в зависимости от режима работы, который анализируется в блоках 5, 8, в блоках 6, 7, 9, 10 происходит 
установка регистров CCR1-CCR4. После этого в блоке 11 происходит инвертирование флага четности 
полупериода. 

Временные диаграммы сформированных сигналов управления силовыми ключами СК для режимов 
повышения (а) и понижения (б) напряжения показаны на рисунке 3. 

Таким образом, использование МК данного семейства позволяет сформировать сигналы управления 
до четырех СК импульсных ППН [1]. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм формирования сигналов управления 

 

 
а)    б) 

Рис. 3. Диаграммы сигналов управления: а) – режим повышения, б) – режим понижения  
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Использование импульсного метода преобразования и регулирования электрической энергии 

позволяет создавать устройства и системы с более высокой удельной мощностью и характеристиками, 
недостижимыми при использовании других методов. Поэтому совершенствование импульсных 
преобразователей электрической энергии является актуальным 

Модульное построение импульсных преобразователей 
из N силовых каналов – СК (однотипных взаимозаменяемых 
преобразователей постоянного напряжения) обеспечивает 
повышение их надежности, технологичности и снижение 
трудоемкости их изготовления, повышение уровня 
унификации и стандартизации [1]. 

На рис. 1 приведён алгоритм програмного модуля для 
расчёта мгновенных значений токов и их пульсаций в 
элементах и цепях преобразователей модульной структуры при 
однофазном и многофазном принципах преобразования – 
временных зависимостей )(tF : 1.1 iпk(t); 1.2 iнk(t); 1.3 iп(t); 1.4 

iн(t); 1.5 Δiпk(t); 1.6 Δiнk(t); 1.7 Δiп(t); 1.8 Δiн(t). В блоке 2 
выполняется расчет базовых параметров. В блоках с 3-го 
(начало mt – цикла) по 7-й (конец mt – цикла) организуется mt – 
цикл: mt =1,2,..., Mt. В блоке 4 определяется дискретно с шагом 

t  текущее значение относительного времени Ttt / от 

tMTtt /1/  до 1. В блоках 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) и 6 (6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) реализуется выполнение заданного типа 
исследования 1.1…1.8: определение мгновенных значений 
токов iпk(t)  

или iнk(t) k-го СК (блоки 5.1 и 6.1), токов iп(t) или iн(t) преобразователя(блоки 5.2 и 6.2), 
пульсаций токов Δiпk(t) или Δiнk(t) k-го силового канала СК (блоки 5.3 и 6.3), пульсаций токов Δiп(t) или 
Δiн(t) преобразователя модульной структуры (блоки 5.4 и 6.4).  
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Рис. 1. Широкополосный микрополосковый 
излучатель прямоугольной формы с 

дополнительными пассивными элементами  
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геометрических	 размеров	 пассивных	 элементов	 на	 основные	 характеристики.	 Выбраны	 оптимальные	
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Микрополосковые антенны и антенные решетки находят широкое применение в качестве 

излучающих (приемных) структур беспроводных телекоммуникационных систем. К их основным 
достоинствам следует отнести технологичность изготовления, относительно малые габаритные размеры и 
массу. Конструктивно такие излучающие (приемные) структуры легко интегрируются с СВЧ цепями и 
разнообразными устройствами управления амплитудой и относительной фазой СВЧ колебаний. Такие 
структуры могут быть выполнены как на плоских, так и на конформных поверхностях [1 – 3]). При 
разработке микрополосковой антенны, в первую очередь, необходимо  обоснованно выбрать тип (форму) 
излучающего элемента, способ его возбуждения, так как именно от этого выбора зависят частотные и 
поляризационные свойства  антенны и антенной решетки в целом.  

В настоящее время известны результаты множества 
исследований в области микрополосковых антенн, направленных 
как на создание строгих и инженерных математических моделей, 
так и на моделирование их характеристик (см., например, [1,2]). 
Однако результаты данных исследований, в большинстве своем 
представляют решение узкоспециализированных задач и не 
позволяют в целом оценить широкополосные свойства 
микрополосковых излучателей. В связи с этим целью данных 
исследований являлся расчет и анализ внешних и внутренних 
характеристик микрополоскового излучателя, выявление 
особенностей и предельных характеристик, в том числе  в 
зависимости от геометрических размеров пассивных элементов.  

В качестве исследуемых микрополосковых антенн 
выбраны излучающие структуры прямоугольной формы с 
дополнительными пассивными элементами. Основные проекции 
микрополоскового излучателя с указанием введенных параметров 
изображены на рис. 1. Возбуждение излучателей осуществляется 
при помощи коаксиального разъема, внутренний проводник 
которого присоединен пластине, а внешний  к экрану. Путем 
моделирования в FEKO на данном этапе исследований проведен 
анализ влияния дополнительных пассивных элементов, их 
геометрических параметров на основные характеристики 
излучателя применительно для реализации внутренней антенны 
GSM репитера. 

В процессе моделирования изменялись габаритные размеры микрополоскового излучателя a,b, 
место включения источника р, а также геометрические параметры дополнительных пассивных элементов, 
такие как ширина, длина и удаление от излучателя. Основными требованиями к параметрам и 
характеристикам широкополосного микрополоскового излучателя были: уровень КСВН не более  2,5   в 
диапазонах    f1 = 890…915 МГц и  

f2 = 935…960 МГц; КУ не менее 8 дБи. В ходе исследований также анализировались внешние 
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характеристики излучателей, такие как осевой коэффициент эллиптичности, диаграммы направленности в 
ортогональных плоскостях и их параметры, коэффициент направленного действия.  

Достигнутые в процессе многопараметрического поиска характеристики широкополосного 
микрополоскового излучателя изображены на рис. 2 и рис.3. 

 

 
Рис. 2. КСВН и КУ в диапазоне частот 

 

 
Рис. 3. ДН на выделенных частотах  

 
Таким образом, проведенные исследования микрополосковых излучателей прямоугольной формы с 

дополнительными пассивными элементами позволили выявить и оценить их широкополосные возможности. 
Выбраны оптимальные геометрические параметры излучателей. К основным задачам дальнейший 
исследований можно отнести разработку двухполяризационных и многочастотных микрополосковых антенн 
на основе развития полученных результатов. 
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Анотація.	В	роботі	досліджено	схему	перетворювача	тиску	на	основі	польових	транзисторів,	в	якому	в	

якості	 первинного	 перетворювача	 тиску	 виступає	 двостоковий	 МДН	 транзистор.	 Автогенераторна	 схема	
дозволяє	 перетворювати	 тиск	 у	 частотний	 вихідний	 сигнал,	 що	 покращує	 метрологічні	 характеристики	
пристрою.	Розраховано	і	отримано	аналітичні	вирази	для	функції	перетворення	і	функції	чутливості.	Чутливість	
пристрою	складає	1,6	‐	2,8	кГц/кПа.	
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Abstract.	We	have	studied	the	circuit	pressure	transducer	based	on	field‐effect	transistors,	wherein	the	pressure	

transducer	 acts	 two	 drain	 MOSFET	 tenzotranzistor.	 Self‐oscillating	 circuit	 allows	 pressure	 to	 convert	 to	 a	 frequency	
output	signal,	which	improves	the	characteristics	of	the	metrological	device.	Calculated	and	analytical	expressions	for	the	
conversion	function	and	sensitivity	functions	.	Sensitivity	of	the	device	is	1,6‐2,8	kHz/kPa.	

Keywords:	pressure	transducer,	two	drain	MOSFET	tenzotranzistor,		negative	resistance.	
	

Вступ 
Вдосконалення систем комп’ютеризованого автоматичного контролю і керування різними 

об’єктами і процесами багато в чому визначається досягненнями в області радіовимірювальних 
перетворювачів. Проблема створення системи уніфікованих твердотільних перетворювачів з високими 
метрологічними характеристиками і вихідним сигналом, перетвореним у форму коду з незначними 
похибками дуже актуальна. Одним  із закономірних шляхів її вирішення можна по праву вважати 
використання реактивних властивостей напівпровідникових структур для побудови частотних первинних 
вимірювальних перетворювачів різних фізичних велечин, зокрема тиску [1]. 

 
Теоретичні та експериментальні дослідження 

Транзистори  зі структурою МДН широко застосовуються  в  мікроелектроніці  завдяки  своїм 
перевагам: мають добрі електричні характеристики, підвищену надійність, відсутність додаткової ізоляції. У 
даний час недостатньо  вивчені  фізичні  механізми,  що  протікають в транзисторній структурі з від'ємним  
опором,  Ці питання мають актуальність  для  розвитку напівпровідникових радіовимірювальних 
перетворювачів “тиск-частота” на транзисторних структурах з від'ємним опором. 

Розроблено радіовимірювальний мікроелектронний перетворювач тиску. Схема перетворювача 
складається з двостокового МДН тензотранзистора та двозатворного МДН транзистора. Активна складова 
повного опору на електродах стік-стік транзисторів VT1 і VT2 має від`ємне значення, а реактивна складова 
має ємнісний характер. Підключення зовнішньої індуктивності до електродів стік-стік транзисторів VT1 і 
VT2 дозволяє створити генератор електричних коливань, частота генерації якого залежить від зміни тиску 
(рис.1) [2].  

У даному перетворювачі в якості чутливого елементу використано двостоковий тензочутливий 
МДН транзистор, який розміщений на кремнійовій мембрані. Двостоковий МДН тензотранзистор 
розташовується на згині профільованої кремнієвої мембрани, що перетворює рівномірно розподілене по 
поверхні мембрани навантаження в одноосьову пружну деформацію розтягнення (стиску) її центральної 
частини в кристалографічному напрямку <110>. З чутливим елементом на основі двостокового 
тензочутливого МДН транзистора було проведено експериментальні дослідження, що дали можливість 
отримати залежність  частоти генерацій перетворювача від зміни тиску. 
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Рис. 1. Схема радіовимірювального мікроелектронного перетворювача тиску 

 
Функція перетворення, тобто залежність частоти генерації від зміни тиску, визначається на основі 

нелінійної еквівалентної схеми радіовимірювального перетворювача. Спочатку визначається реактивна 
складова повного опору на електродах стік-стік транзисторної структури, а потім з реактивної складової 
визначається еквівалентна ємність, яка залежить від зміни тиску. Зміна еквівалентної ємності визначає 
залежність частоти генерації від тиску. Аналітичний вираз функції перетворення має вигляд 
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Рис. 2. Теоретичні і експериментальні залежності частоти генерації від зміни тиску 

 
Як видно з графіка, чутливість і лінійність функції перетворення зростають з підвищенням напруги 

живлення. Існують оптимальна величина напруги живлення, яка складає 5 В. Адекватність розробленої 
моделі в порівнянні з експериментом визначається у вигляді відносної похибки  і не перевищує ±2,5 %. 
Чутливість перетворювача на частоті 300 кГц при напрузі живлення 5 В складає 2,1 кГц/кПа. 

 

 
Рис. 3. Залежність чутливості від тиску 

 
На основі експериментальних досліджень встановлено, що частота генерації змінювалась від 350 

кГц до 328 кГц при зміні тиску від 60 кПа до 120 кПа. Чутливість перетворювача складає 1,6...2,8 кГц/кПа. 
 

Висновки 
Запропоновано автогенераторний перетворювач тиску на основі двох польових транзисторів, одним 

з яких чутливим до тиску виступає двостоковий польовий транзистор. Отримано аналітичні вирази функції 
перетворення і рівняння чутливості. Чутливість пристрою складає від 1,6 кГц/кПа до 2,8 кГц/кПа. 
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В	 роботи	 проведено	 аналіз	 математичних	 моделей	 фазочастотних	 синтезаторів.	 Для	 класифікації	

синтезаторів	запропоновано	використовувати	поняття	фазового	кола	прямого	цифрового	синтезатора	частоти,	
яке	 є	 інтерпретацією	 поняття	 повної	 фази	 синтезованого	 сигналу.	 В	 роботі	 підтверджено	 адекватність	
пропонованого	 методу	 класифікації	 шляхом	 аналізу	 існуючих	 методів	 прямого	 синтезу.	 Запропоновано	 метод	
побудови	 прямих	 цифрових	 обчислювальних	 синтезаторів	 на	 основі	 кодів	 Фібоначчі	 та	 Галуа.	 Підхід	 до	
проектування	 синтезаторів,	 що	 запропонований	 у	 даній	 роботі	 може	 бути	 використаний	 для	 формування	
синтезаторів	із	унікальними	характеристиками.	

Ключові	слова:обчислювальний	синтезатор	частоти,	фазове	коло,	ЦОС	
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In	 the	 paper,	 an	 analysis	 of	 mathematical	 models	 of	 phase‐frequency	 synthesizers	 was	 proposed.	 For	

classification	 synths	 proposed	 to	 use	 the	 concept	 phase	 range	 direct	 digital	 frequency	 synthesizer	 which	 is	 an	
interpretation	of	 the	 concept	of	 the	 total	 phase	of	 the	 synthesized	 signal.	 In	 this	paper	 confirmed	 the	 adequacy	of	 the	
proposed	classification	method	by	analyzing	the	current	methods	of	direct	synthesis.	The	method	of	construction	of	the	
direct	 digital	 synthesizer	 based	 computing	 Fibonacci	 and	 Galoisi	 codes.	 The	 approach	 to	 designing	 synthesizers	 that	
proposed	in	this	paper	can	be	used	to	create	synths	from	unique	characteristics.	

Keywords:	direct	frequency	synthesizer,	DDS,	phase	wheel	
	
Особливістю синтезаторів прямого синтезу є те, що частота, амплітуда та фаза сигналу, що 

сформовані на їх виході, відомі для будь якого моменту часу і можуть бути запрограмовані. Параметри 
таких  синтезаторів практично не залежать від температури і старіння елементів. Єдиним елементом який, 
має притаманну аналоговим системам нестабільність є цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП). Основними 
перевагами синтезаторів є: високе розрізнення по частоті і фазі, швидке пере налаштування частоти (фази), 
переналаштування за частотою без розриву фази синтезованого сигналу і без викидів напруг на виході, 
можливість програмним методом впливати на модуляційні характеристики сигналів синтезаторів [1-3].  

У роботі необхідно досягнути наступних цілей:  
- провести аналіз математичних моделей цифрового фазового кола 
- провести класифікацію методів формування фазового кола цифрового обчислювального 

синтезатора 
- підтвердити адекватність пропонованого методу класифікації 
- запропонувати нові методи побудови прямих цифрових обчислювальних синтезаторів на основі 

запропонованої класифікації. 
Згідно теорії фазочастотних вимірювань та перетворень радіосигналів  [4] встановлюється, що 

моделлю радіосигналів є сигнал, виражений через повну фазу:  
)(cos)()( ttAtS   (1)

де  )(tA - закон зміни амплітуди; )(t - повний фазовий зсув.  
 

 
Рис. 1. Цифрове фазове коло прямого цифрового синтезатора частоти 



Електротехнічні та радіотехнічні вимірювання 

98 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

Зазвичай фазовий акумулятор складається з регістра частоти розрядністю j, який зберігає  значення 
частоти, що потрапляє на повний суматор результат роботи котрого заноситься у регістр фази. З кожним 
тактом  fclk опорної тактової частоти значення слова фази додається до даних, що зберігаються у регістрі 
фази. Значення P являє собою кут фази, який додається до попереднього значення кожні 1 clkf  секунди, та 

формує лінійно зростаючу цифрову послідовність, див. рис.1. 
Проведемо аналіз інших методів формування фазового кола. Для прикладу візьмемо метод 

підсумовування кодів Фібоначчі . При дискретизації вихідної задачі, вхідні дані, що є дійсними числами, 
апроксимуються раціональними числами, які, у свою чергу, відображаються в цілі числа [5].  

 

 
Рис.2. Класифікація методів формування фазового кола цифрового обчислювального синтезатора 

 
Було розглянуто метод формування фазового кола цифрового обчислювального синтезатора на 

основі  підсумовування кодів Галуа [6], проаналізовано побудову суматора на основі теоретико-числового 
базису Галуа, який дозволяє реалізувати підсумовування кодів без переносів.  

В роботі проведено аналіз математичних моделей фазочастотних синтезаторів. Показано, що 
основою такого аналізу є поняття повної фази радіосигналу. Запропоновано графічну інтерпретацію синтезу 
сигналів заданої частоти на основі поняття повної фази сигналу. Для класифікації синтезаторів 
запропоновано використовувати поняття фазового кола прямого цифрового синтезатора частоти, яке є 
інтерпретацією поняття повної фази синтезованого сигналу. В роботі підтверджено адекватність 
пропонованого методу класифікації шляхом аналізу існуючих методів прямого синтезу.  
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Одним из основных методов борьбы с замираниями пространственно-временных сигналов в 

системах мобильной связи для повышения их пропускной способности является пространственное или 
пространственно-поляризационное разнесение, которое обеспечивается реализацией адаптивных антенных 
решеток, а также соответствующих устройств и алгоритмов обработки сигналов. Анализ эффективности 
методов разнесения для формулировки требований к антенным системам возможно провести на основе 
моделирования радиолинии с учетом адекватных моделей распространения. Как правило, такие модели 
являются достаточно сложными, требуют конкретизации мест расположения рассеивателей/отражателей, 
учета их формы, электрических и магнитных параметров. Большинство известных моделей радиолинии, 
учитывающих в том числе многолучевое распространение, можно разделить на три основные группы: 
общие модели на основе статистического усреднения; эмпирические модели, полученные на основе 
экспериментальных данных и дифракционные модели, полностью учитывающие специфические и 
пространственные особенности радиолинии [1]. Целью данной работы явилось исследование первой группы 
моделей, а именно моделей, основанных на статистическом усреднении, для обобщения их на векторные 
пространственно-временные сигналы. 

В работе рассмотрены основные принципы построения и особенности следующих моделей: Ring of 
scatterers model (Lee’s model ) и Geometrically-based single-bounce circular model (Petrus’ model) [1]. Данные 
модели используются для анализа корреляции пространственно-временных сигналов в пределах макросоты  
и предполагают круговое расположение рассеивателей/отражателей вокруг мобильной станции. Отличия 
данных моделей друг от друга состоит в особенностях расположения рассеивателей/отражателей. К 
основным ограничениям данных моделей можно отнести их статический характер, не учитывающий 
пространственно-временное перемещение мобильной станции, а также влияние формы, расположение 
локальных рассеивателей/отражателей на деполяризацию векторных пространственно-временных сигналов.  

Для обобщения данных моделей предлагается использовать дифракционные характеристики 
радиолинии, позволяющие определить поляризационную структуру поля в заданной точке [2]. 

 Развитие и совершенствование поляризационно-чувствительных моделей распространения 
радиоволн в урбанизированных условиях позволить увеличить точность расчетов характеристик 
радиолинии и, как следствие, выявить потенциальные возможности методов разнесения, и тем самым 
повысить качественные показатели системы мобильной связи. 
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Рыночные условия нашей страны ставят вопрос об экономном использовании всех видов энергии, в 

том числе и электрической. Для любого развивающегося предприятия возникает необходимость точного 
измерения параметров энергопотребления и его прогнозирование.  Важным вопросом является построение 
адекватной модели сети электроснабжения, для отработки алгоритмов анализа параметров качества 
электроэнергии. 

Один из наиболее распространенных фактов искажения сетевого напряжения – питание силовых 
преобразователей электрической энергии от источников соизмеримой мощности. [1] На рисунке 
представлена схема электрической цепи с одиночным вентильным преобразователем, используемым для 
питания электродвигателя постоянного тока.  

 
Рис. 1. Схема электрической цепи с одиночным вентильным преобразователем 

 
Моделирование осуществлялось в графической среде имитационного моделирования Simulink, 

интегрированной в пакет MATLAB 2013b, с использованием библиотеки SimPowerSystems, содержащей 
набор блоков для имитационного моделирования электротехнических устройств, и являющейся одной из 
лучших для моделирования электротехнических устройств и систем. [2] Несомненным достоинством 
SimPowerSystems является то, что сложные электротехнические системы можно моделировать, сочетая 
методы имитационного и структурного моделирования. 

Построенная модель электрической сети состоит из трех источников переменного напряжения и 
последовательной RL нагрузки, имитирующих трехфазную линию электропередач; трехфазных измерителей 
напряжения и тока; осциллографов, строящих графики исследуемых сигналов в функции времени и 
позволяющих наблюдать за изменениями сигналов в процессе моделирования. Трехфазный выпрямитель 
выполнен по схеме Ларионова, представляя собой мостовые выпрямители для каждой пары трехфазных 
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обмоток работающие на общую нагрузку, и состоит из трехфазного двухобмоточного трансформатора с 
конфигурируемыми соединениями обмоток и тиристорного трехфазного моста. Для отправки импульсов 
тиристорам использован блок, моделирующий синхронный 6-пульсный генератор. Порядок импульсов, на 
выходе этого блока соответствует естественному порядку коммутации трехфазного тиристорного моста. 
Выпрямитель работает на якорь двигателя постоянного тока, представленный в виде эквивалентной схемы с 
активно-индуктивной нагрузкой и противо-ЭДС. 

При работе с данной моделью для изучения различных режимов работы, необходимо изменять 
различные параметры функциональных блоков. Поэтому, для управления процессом моделирования, 
просмотра и задания параметров блоков данной модели был реализован удобный графический интерфейс. 
Его разработка выполнена в среде GUIDE, предназначенной для создания приложений с графическим 
интерфейсом пользователя и входящей в состав пакета MATLAB. Интерфейс содержит все необходимые 
параметры данной системы и средства визуализации значений напряжения и тока в различных вариациях. 
При запуске интерфейса в функции-конструкторе происходит чтение текущих параметров модели и 
заполнение полей формы этими параметрами. Поскольку в элементах модели можно задавать немалое 
количество параметров, было принято решение об использовании вкладок на форме интерфейса. Так как на 
данный момент конструктор GUIDE не содержит элемента «вкладка», в исходном коде был написана 
функция, позволяющая из существующих элементов пользовательского интерфейса данной среды, 
автоматически построить некоторую замену вкладочному интерфейсу.  На главную вкладку были вынесены 
наиболее часто изменяемые параметры. Другие вкладки позволяют просматривать или изменять параметры 
отдельных блоков, таких как трехфазный трансформатор, тиристорный выпрямитель и др. Также на форме 
присутствуют: кнопки (переключатели), позволяющие запускать, ставить на паузу, продолжать или 
останавливать процесс моделирования; кнопка для открытия / скрытия самой модели в Simulink; кнопка, 
позволяющая отобразить выводы всех осциллографов или вернуться к виду по умолчанию, если какие-либо 
окна были закрыты; кнопка для автоматического масштабирования графиков выходных сигналов; поле 
ввода времени моделирования. После запуска модели, текущее модельное время и ее состояние (запущена, 
на паузе или остановлена) отображается в заголовке формы, полям формы задается режим «только чтение», 
исключая те, которые содержат параметры источника, т.е. они могут быть изменены в процессе 
моделирования. 

Для обработки и анализа результатов моделирования, в программном коде интерфейса реализована 
журнализация информации. Информация представлена в виде структуры (тип данных struct), отдельной для 
каждого блока, содержащей поля: имя блока, краткое описание параметра, значение параметра, строковый 
идентификатор параметра и время начала моделирования. Запись производится автоматически, по 
окончании каждого сеанса моделирования, или по нажатию кнопки «Stop», находящейся на форме 
интерфейса. Информация записывается в двоичный MAT-файл, который возможно импортировать в 
MATLAB c использованием встроенного в пакет мастера импорта MAT-файлов или с помощью скрипта, 
используя встроенные функции MATLAB для работы с данным расширением. 

Разработанное приложение позволяет наблюдать осциллограммы напряжения и тока в реальном 
времени, и сохранять их для последующего анализа. Кроме того, среда моделирования Simulink позволяет 
без особых проблем усовершенствовать модель путем добавления блоков обработки осциллограмм для 
анализа параметров качества электроэнергетических сигналов. 

Существующие в настоящее время жесткие требования к качеству выходного напряжения 
преобразователей электрической энергии диктуют необходимость продолжения данной работы в плане 
разработки и исследования быстродействующих систем автоматизированного регулирования. Для 
сокращения длительности переходных процессов, уменьшения величины всплесков и провалов выходного 
напряжения при изменения нагрузки и напряжения источников постоянного (переменного) в системе 
автоматического регулирования преобразователей, вводятся корректирующие сигналы, пропорциональные 
производным от огибающих тока нагрузки и выходного напряжения преобразователей, а также - 
напряжению входного источника при различных способах возбуждения с применением резонансных 
фильтров, дифференцирующих звеньев и т.д. С этой целью ведется работа над корректировкой 
существующей модели для исследования быстродействующих систем автоматизированного регулирования. 

 
Литература 

 
1. Вейвлет-анализ промышленных искажений сетевого напряжения / С.А. Федосин, А.А. Аббакумов 

// Технические и естественные науки: проблемы, теория, практика. Сб. науч. тр. - Саранск: Ковылк. Тип. 
2002. С.126-129. 

2. Power System Blockset, руководство пользователя / Гнедин П.А. / Учебное пособие, пер. с 
англ.2006. 488с. 

 
References 

 
1. Wavelet analysis of industrial distorted mains voltage / S.А. Fedosin, А.А. Аbbakumov // Technical and natural sciences: problems, 

theory and practice. Coll. of sc. P. - Saransk: Kovilk. pr. 2002. P.126-129. 
2. Power System Blockset, user guide / Gnedin P.А. / Tutorial, translated fr. Eng.2006. 488p. 



Електротехнічні та радіотехнічні вимірювання 

102 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

УДК 621.137:53.082.32 
Г.Ю. ШОКОТЬКО, И.В. ТРОЦИШИН 

 
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЧАСТОТЫ СПУТНИКОВЫХ  

РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ 
 

Одесская национальная академия связи им. А.С.Попова, vottp.tiv@gmail.com 
	
Рассмотрены	 наиболее	 перспективные	 методы	 и	 приборы	 для	 измерения	 систем	 пространственного	

позиционирования	 современных	 спутниковых	 навигационных	 систем.	 Параметры	 точности	 определения	
координат	напрямую	зависит	от	точности	и	быстродействия	измерения	частоты	радиосигналов.	

Ключевые	слова:	методы	и	приборы	для	измерения,	частоты	радиосигналов,	точность	измерения.	
	

G. YU. SHOKOTKO, I.V. TROTSISHIN 
 
MEASUREMENT FREQUENCY SIGNAL SATELLITE RADIO NAVIGATION 

 
Odessa National of Academy of Telecommunications. Popov, vottp.tiv @ gmail.com 

	
The	 most	 promising	 methods	 and	 apparatus	 for	 measuring	 spatial	 positioning	 systems	 of	 modern	 satellite	

navigation	 systems.	 Options	 accuracy	 of	 the	 coordinates	 depends	 on	 the	 accuracy	 and	 speed	measurement	 frequency	
radio	signals.		

Keywords:	methods	and	instruments	to	measure	the	radio	frequency,	the	measurement	accuracy.	
	

Вступление 
Эра радио открыла новые возможности перед человеком. С появлением радиолокационных 

станций, когда стало возможным измерять параметры движения и относительное местоположение объекта 
по отраженному от его поверхности лучу радиолокатора, встал вопрос о возможности измерения 
параметров движения объекта по излучаемому сигналу.. При движении по орбите спутник излучает сигнал 
определенной частоты, номинал которой известен на приемной стороне (потребитель). Положение ИСЗ в 
каждый момент времени известно, точнее, его можно вычислить на основании информации, заложенной в 
сигнале спутника. Пользователь, измеряя частоту пришедшего к нему сигнала, сравнивает еe с эталонной и 
таким образом вычисляет доплеровский сдвиг частоты, обусловленный движением спутника. Измерения 
производятся непрерывно, что позволяет составить своего рода функцию изменения частоты Доплера. В 
определeнный момент времени частота становится равной нулю, а затем меняет знак. В момент равенства 
нулю частоты Доплера потребитель находится на линии, которая является нормалью к вектору движения 
спутника. Используя зависимость крутизны кривой доплеровской частоты от расстояния между 
потребителем и ИСЗ и измерив момент времени, когда частота Доплера равна нулю, можно вычислить 
координаты потребителя. 

Таким образом, искусственный спутник Земли становится радионавигационной опорной станцией, 
координаты которой изменяются во времени вследствие движения спутника по орбите, но заранее могут 
быть вычислены для любого момента времени благодаря эфемеридной информации, заложенной в 
навигационном сигнале спутника. 

 
Структура навигационных радиосигналов системы Глонасс 
В системе Глонасс используется частотное разделение сигналов (FDMA), излучаемых каждым 

спутником - двух фазоманипулированных сигналов. Частота первого сигнала лежит в диапазоне L1 ~ 1600 
МГц, а частота второго - в диапазоне L2 ~ 1250 МГц. Номинальные значения рабочих частот радиосигналов, 
передаваемых в диапазонах L1 и L2, определяются выражением: 

fk1 = f1 + k f1  fk2 = f2 + k f2 k = 0,1,...,24,     (1) 
где  k = 0,1,...,24 - номера литеров (каналов) рабочих частот спутников; 

f1 = 1602 МГц; f1 = 9/16 = 0,5625 МГц;f2 = 1246 МГц; f2 = 7/16 = 0,4375 МГц. 
Для каждого спутника рабочие частоты 

сигналов в диапазоне L1 и L2 когерентны и 
формируются от одного эталона частоты. 
Отношение рабочих частот несущей каждого 
спутника: 

fk1/ fk2 = 7/9. 
Номинальное значение частоты 

бортового генератора, с точки зрения 
наблюдателя, находящегося на поверхности 
Земли, равно 5,0 MГц. 

В диапазоне L1 каждый спутник 
системы Глонасс излучает 2 несущие на одной и той же частоте, сдвинутые друг относительно друга по фазе 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма несущих сигналов  

систем ГЛОНАСС и GPS 
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на 90º (рис. 1) 
Одна из несущих подвергается фазовой манипуляции на 180º. Модулирующий сигнал получают 

сложением по модулю 2 трех двоичных сигналов (рис.2): 
- грубого дальномерного кода, передаваемого со скоростью 511 Кбит/с (рис. 2в);  
- последовательности навигационных данных, передаваемых со скоростью 50 бит/с (рис. 2а);  
- меандрового колебания, передаваемого со скоростью 100 бит/с (рис. 2б). 
 

 
Рис. 2. Структура сигнала ГЛОНАСС 

 
Сигнал в диапазоне L1 (аналогичен C/A-коду в GPS) доступен для всех потребителей в зоне 

видимости КА. Сигнал в диапазоне L2 предназначен для военных нужд, и его структура не раскрывается. 
 

Структура навигационных радиосигналов системы GPS 
В системе GPS используется кодовое разделение сигналов (СDMA), поэтому все спутники излучают 

сигналы с одинаковой частотой. Каждый спутник системы GPS излучает два фазоманипулированных 
сигнала. Частота первого сигнала составляет L1 = 1575,42 МГц, а второго - L2 = 1227,6 МГц. Сигнал 
несущей частоты L1 модулируется двумя двоичными последовательностями, каждая из которых образована 
путем суммирования по модулю 2 дальномерного кода и передаваемых системных и навигационных 
данных, формируемых со скоростью 50 бит/с. На частоте L1 передаются две квадратурные компоненты, 
бифазно манипулированные двоичными последовательностями. Первая последовательность является 
суммой по модулю 2 точного дальномерного кода Р или засекреченного кода Y и навигационных данных. 
Вторая последовательность также является суммой по модулю 2 грубого С/A (открытого) кода и той же 
последовательности навигационных данных. Радиосигнал на частоте L2 бифазно манипулирован только 
одной из двух ранее рассмотренных последовательностей. Выбор модулирующей последовательности 
осуществляется по команде с Земли. 

Каждый спутник использует свойственные только ему дальномерные коды С/A и Р(Y), что и 
позволяет разделять спутниковые сигналы. В процессе формирования точного дальномерного Р(Y) кода 
одновременно формируются метки времени спутникового сигнала. 

 
Измерения параметров спутниковых радионавигационных сигналов 

К сегменту потребителей систем GPS и ГЛОНАСС относятся приемники сигналов спутников. По 
измерениям параметров этих сигналов решается навигационная задача. Приемник можно разделить на три 
функциональные части: 

- радиочастотную часть; цифровой~коррелятор; процессор.  
С выхода антенно-фидерного устройства (антенны) сигнал поступает на радиочастотную часть 

(рис.3). Основная задача этой части заключается в усилении входного сигнала, фильтрации, преобразовании 
частоты и аналого-цифровом преобразовании. Помимо этого, с радиочастотной части приемника поступает 
тактовая частота для цифровой части приемника. С выхода радиочастотной части цифровые отсчеты 
входного сигнала поступают на вход цифрового коррелятора. 

В корреляторе спектр сигнала переносится на "нулевую" частоту. Это производится путем 
перемножения входного сигнала коррелятора с опорным гармоническим колебанием в синфазном и 
квадратурном каналах. Дальность при радиотехнических измерениях характеризуется временем 
распространения сигнала от объекта измерения до измерительного пункта. В навигационных системах 
GPS/ГЛОНАСС излучение сигналов синхронизировано со шкалой времени системы, точнее, со шкалой 
времени спутника, излучающего данный сигнал.  

Метки времени следуют с периодичностью 6 с для GPS и 2 с для ГЛОНАСС и образуют 
своеобразную 6(2)-секундную шкалу. В пределах одного деления этой шкалы периоды дальномерного кода 



Електротехнічні та радіотехнічні вимірювання 

104 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

образуют 1-мс шкалу. Одна миллисекунда разделена, в свою очередь, на отдельные элементы (chips, в 
терминологии GPS): для GPS - 1023, для ГЛОНАСС - 511. Таким образом, элементы дальномерного кода 
позволяют определить дальность до спутника с погрешностью ~ 300 м. Для более точного определения 
необходимо знать фазу генератора дальномерного кода. Схемы построения опорных генераторов 
коррелятора позволяют определять его фазу с точностью до 0,01 периода, что составляет точность 
определения псевдодальности 3 м. 

 

 
Рис. 3. Обобщенная структура приемника 

 
На основании измерений параметров опорного гармонического колебания, формируемого системой 

ФАП, определяют частоту и фазу несущего колебания спутника. Его уход относительно номинального 
значения даст доплеровское смещение частоты, по которому оценивается скорость потребителя 
относительно спутника. Кроме того, фазовые измерения несущей позволяют уточнить дальность до 
спутника с погрешностью в несколько мм. Поэтому вопросы повышения точности и быстродействия 
частоты и фазы радиосигналов являются определяющими. Метод коинциденции открывает новые пути и 
возможности реализации нового поколения измерителей для более эффективного использования GPS и 
ГЛОНАСС. 

 
Развитие спутниковой навигации 

Общее направление модернизации обоих спутниковых систем GPS и Глонасс связано с 
повышением точности навигационных определений, улучшением сервиса, предоставляемого пользователям, 
повышением срока службы и надежностью бортовой аппаратуры спутников, улучшением совместимости с 
другими радиотехническими системами и развитием дифференциальных подсистем. Общее направление 
развития систем GPS и Глонасс совпадает, но динамика и достигнутые результаты сильно отличаются. 

Совершенствование системы ГЛОНАСС планируется осуществлять на базе спутников нового 
поколения "ГЛОНАСС-М". Этот спутник будет обладать увеличенным ресурсом службы и станет излучать 
навигационный сигнал в диапазоне L2 для гражданских применений. 
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УДК 621.314.2 
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 ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧЕК ШКАЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
ЦАП И АЦП НА РЕЗИСТОРНЫХ ДЕЛИТЕЛЯХ 

 
Одесская национальная академия связи им А.С. Попова, e-mail: koshkanataha@mail.ru 

	
Представлены	алгоритмы	моделирования	преобразователей	на	резисторных	делителях	для	построения	

ЦАП	и	АЦП	с	повышенными	точностю	и	быстродействием.	В	основе	лежит	использования	квантових	состояний		
атенюатора‐делитеяТроцишина,	 который	 превосходит	 количество	 точек	 шшкали	 велителя	 Кельвина.	
Расмотрены	вопросы	сравнения	характеристик	и	схемотехнические	вопросы	построения.		

Ключевые	слова:	резисторные	делители,	точки	шкалы,	ЦАП	и	АЦП,	повышения	точности.	
	

N.I. TROTSYSHYNA 
 

GAIN POINTS CONVERSION SCALE DAC AND ADC RESISTOR DIVIDER 
 

Odessa national academy of telecommunication a.n. O.S. Popov, e-mail: koshkanataha@mail.ru 

	
Algorithms	for	modeling	converters	resistor	divider	to	build	DAC	and	ADC	with	high	accuracy	and	speed.	 It	 is	

based	on	the	use	of	quantum	state‐devider	by	Trotsishin	attenuator,	which	surpasses	the	number	of	points	devider	by	
Kelvin.	Examined	issues	of	comparing	the	characteristics	and	problems	of	building	schematics.	

Keywords:	resistor	dividers,	point	scale,	ADCs	and	DACs,	improve	accuracy.	
 
ВСЕ современные ЦАП и АЦП реализуются на принципах двоичного подхода и имеют 

принципиальные ограничения, которые не позволяют ОДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧИВАТЬ И ТОЧНОСТЬ 
(РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ) И БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Помимо этого «фундаментального ограничения» существуют и другие: 
1. Использование ДК (делителя Кельвина) в ЦАП и АЦП параллельного действия ограничено 

увеличением количества резисторов, которое резко возрастает и принципиально РАВНО КОЛИЧЕСТВУ 
УРОВНЕЙ КВАНТОВАНИЯ???; 

2. Использование матриц R-2R при работе более чем 16 разрядов принципиально ограничены 
технологическим разбросом параметров и уровнем шумов (при делении сигнала на  1024 и более );  

3. Невозможно одновременно повышать и точность и быстродействие преобразования путем 
увеличения количества резисторов делителя, увеличиваются шумы;  

4. Невозможно проводить адаптацию ЦАП и АЦП путем формирования характеристики 
преобразования до процесса преобразования. 

В основе методологии построения Квантовой теории измерений (КТВ) лежит принцип, что 
значение цифровой шкалы измерительного преобразования определяются набором всех возможных 
(квантованных) значений, которые могут быть реализованы путем сравнения многозначной меры и 
многоступенчатого делителя входной величины - так называемый метод коинциденции [2], а не на 
основании других путей, например, выбора двоичной шкалы, равномерности шага квантования, линейности 
шкалы и т.д. 

Для случая АЦП коинциденции уравнение имеет вид (для - квантовой точки шкалы):, причем 
значение А и В могут принимать значения целых чисел в диапазоне от 1 до N. 

)1(,; NBAU
B

A
U oni   

Квантовый подход к измерению 
амплитудных параметров реализуется путем 
построения Аттенюатора-делителя Троцишина 
(АПТ), который заключается в использовании 
кодоуправляемой коммутации точек 
промежуточных соединений линейки N 
последовательно соединенных резисторов 
одинакового номинала, в которой на верхний 
(крайний вывод линейки резисторов) подается 

Рис. 1. Аттенюатор-делитель Троцишина для 8R  
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входная напряжение, а нижний (крайний вывод линейки резисторов) подключен к общему выводу 
аттенюатора—делителя (делителя Кельвина). 

КТВ предполагает наличие значительно большего количества квантованых точек шкалы 
преобразования, (в том же динамическом диапазоне) чем у классической шкалы. Более того, количество 
дополнительных точек (кроме имеющихся классических) определяется как: 

   NNNNN
N

k
j

iкласcoincii 2

1
1

log 



 

 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики АПТ и АП Кельвина 
Количество резисторов NR (N АП 
Кельвина)  

2 4 8 16 32 64 128 256 1024 

Количество квантовых точек шкалы АДТ  2 6 22 80 324 1260 5022 19948 318964 
Приращение квантовых значений  0 2 14 64 292 1196 4894 19692 317940 
Выигрыш  1 1,5 2,75 5 10,125 19,69 39,08 77,92 311,5 
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Рис.2. Нормированная шкала преобразования АПТ_8R 

 
Заключение 
Методологии новой теории возможно использовать везде где нужно одновременно повышать 

параметр ТОЧНОСТЬ х БЫСТРOДЕЙСТВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ физических величин (военная техника, 
медицина (томография, экспресс-анализ, УЗИ), нанотехнологии, авиационно-космическая отрасль, 
микроэлектроника, системы контроля технологических процессов, робототехника, измерительная техника и 
метрология, приборостроение и т.д.) 
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УДК 621.38 
М.А. ФІЛИНЮК, Л.Б. ЛІЩИНСЬКА, Р.Ю. ЧЕХМЕСТРУК, С.Е. ФУРСА 

 
ВИМІРЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО ДІАПАЗОНА РОБОТИ  

ІМІТАНСНИХ ЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
 

Вінницький національний технічний університет, chehroma@yandex.ru 
	
Анотація.	 Розроблена	 методика	 вимірювання	 динамічного	 діапазону	 імітансних	 логічних	 елементів.	

Обґрунтовано	 параметри,	 що	 характеризують	 динамічний	 діапазон	 роботи,	 і	 математичний	 апарат	 для	
розрахунку.	Дана	чисельна	оцінка	динамічного	діапазону	імітансних	логічних	елементів	«НЕ»	R‐	і	LC‐типів.	

Ключові	 слова:	 імітансний	 логічний	 елемент,	 динамічний	 діапазон,	 коефіцієнта	 шума,	 потужність	
сигналу.	

	
N.A. FILINYUK, L.B. LISCHINSKAYA, R. Y. CHEHMESTRUCK, S. E. FURSA 

 
DYNAMIC RANGE MEASURING OF THE IMMITANCE LOGIC GATES 

 
Vinnytsia NationalTechnical University, chehroma@yandex.ru 

	
Annotation.	 The	parameters,	 characterizing	dynamic	 range	of	 immitance	 logic	 gate	were	 substantiated	 in	 the	

paper.	The	methods	 for	determining	 the	noise	 factor,	 signal	power,	which	allow	to	determine	 the	 immitance	 logic	gate	
dynamic	range,	were	consider.	The	dynamic	range	of	the	gate	“NOT”	of	R	and	LC	types,	based	on	bipolar	transistor	was	
investigated.	

Keywords:	immitance	logic	gate,	dynamic	range,	noise	factor,	signal	power.	
	
Імітансні логічні елементи (ІЛЕ) працюють в малосигнальному режимі. Для них важлива величина 

динамічного діапазону вхідного сигналу, при якому забезпечується їх працездатність. Цей параметр широко 
використовують при порівняльній оцінці підсилюючих пристроїв,і він характеризується рівнем шумів і 
залежністю коефіцієнта посилення від рівня вхідного сигналу. Проте враховуючи, що в якості 
інформаційного параметра в ІЛЕ використовується імітанс, метод вимірювання, що використовується для 
оцінки динамічного діапазону підсилювачів, не може бути застосований до ІЛЕ. 

Враховуючи, що ІЛЕ реалізується на основі транзистора, що працює в квазілінійному режимі, 
верхня межа динамічного діапазону ІЛЕ визначатиметься значенням максимальної потужності сигналу 

МАХР , при перевищенні якої спостерігається зміна ВИХW . 

Нижнє теоретичне значення потужності сигналу, також як і для підсилювачів електричних сигналів, 
визначатиметься потужністю шумів ІЛЕ ШР , приведених до його входу. З практичної точки зору доцільно 

перевищити мінімальний рівень сигналу minР
 
над рівнем шумів, приблизно на 10%, тобто min 1,1С ШР P . 

Аналогічно , рівень максимальної потужності вхідного сигналу може бути збільшений на 10 %, т. к. в ІЛЕ 
логічний рівень характеризує не кількісне значення імітансу, а тільки його якісну оцінку (ємність, 
індуктивність, опір). 

В результаті, рекомендується динамічний діапазон ІЛЕ характеризувати коефіцієнтом : 

max max1,1 /1,1 / .Ш ШД P P P P   (1)
В ІЛЕ 1Д   і чим він більше, тим ефективнішим буде аналізований логічний елемент. 

Для вимірювання динамічного діапазону ІЛЕ, як випливає з (1), необхідно визначити рівень 
потужності шумів ШP і максимально - допустимий рівень сигналу maxP . Потужність шумів, приведених до 

входу ІЛЕ, визначається коефіцієнтом шуму УПІN і дорівнює: 

0 (F 1),Ш Ш вх ШP kT П q   (2)

де k  - постійна Больцмана; 0T  - абсолютна температура; ШП  - шумова смуга; вхq  - коефіцієнт 

неузгодженості вхідного ланцюга. 
Враховуючи, що робота УПІN передбачає виконання умови 12 0W  , тобто неможливість знехтувати 

внутрішнім зворотнім зв'язком, для оцінки коефіцієнта шуму використовуємо формулу К. А. Смогільова [1], 
яка передбачає врахування вище зазначеної умови. 

Чисельна оцінка динамічного діапазону імітансних логічних елементів «НЕ» R- і LC- типів, 
реалізованих на основі біполярного транзистора, показала, що їх динамічний діапазон дорівнює відповідно 
92 і 110 Дб і може бути збільшений шляхом звуження шумової смуги частот. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ  
І КОМПЛЕКСИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ 

 
УДК 535.651:631 

О.В. АЛЕКСАШИН 1, В.В. ГОРКУН 2, К.Л. ШЕВЧЕНКО 2 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ 
 

1Одеська національна академія харчових технологій 
2Київський національний університет технологій та дизайну, autom1@meta.ua 

	
Анотація.	 Представлені	 результати	 вдосконалення	 системи	 контролю	 якості	 зерна	 з	 використанням	

фотоелектричного	 методу	 з	 реєстрацією	 спектрів	 пропускання	 та	 показника	 заломлення,	 а	 також	 розробки	
структури	 приладу,	 зі	 встановленням	 метрологічних	 характеристик	 стосовно	 організації	 і	 технології	
хлібоприймальних	і	зернопереробних	підприємств.	

Ключові	слова:оптичний	метод,	поглинання,	заломлення,	інтерференція,	зернова	продукція.	
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INFORMATIVELY INSTRUMENTATION CHECKING OF CORN RAW MATERIAL SYSTEM  

WITH APPLICATION OF PHOTO-ELECTRIC METHODS OF CONTROL  
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2Kiiv national university of technologies and design, autom1@meta.ua 

	
Annotation.	The	presented	results	perfection	of	the	checking	of	quality	grain	system	are	with	the	use	of	photo‐

electric	method	with	registration	of	spectrums	of	key‐in	and	index	of	refraction,	and	also	developments	of	structures	of	
device,	with	establishment	of	metrology	descriptions	in	relation	to	organization	and	technology	enterprises	on	processing	
of	grain.	

Keyword:	optical	method,	index	of	absorption,	index	of	refraction,	interference,	grain	products.	
 
Сучасні ринкові умови розвитку різних галузей промисловості висувають необхідність вирішення 

задач контролю якості всього потоку продукції, що вимагає багаторазового збільшення кількості 
випробувань. Так у сільському господарстві, при використанні класичних трудомістких і тривалих методів, 
контроль вхідного потоку зернової сировини на елеваторах і хлібоприймальних підприємствах 
перетворюється на важкореалізоване завдання. Одним з перспективних напрямків вирішення подібної задачі 
є використання оптичних методів контролю. У більшості робіт, присвячених застосуванню оптичних 
методів контролю якості харчової і сільськогосподарської продукції, використовується техніка, заснована на 
відбивній спектроскопії. З появою оптичних приладів, здатних вимірювати спектри пропускання цілісного 
зерна, а також їх широким впровадженням, стало актуальним використання оптичного методу для 
оперативного контролю якості зерна при прийманні і переробці [1].   

Метою і напрямком дослідження даної роботи є вдосконалення експрес-контролю якості зернової 
сировини з використанням оптичного методу (з реєстрацією спектрів пропускання та показника 
заломлення), а також розробка структури приладу, зі встановленням метрологічних характеристик стосовно 
організації і технології хлібоприймальних і зернопереробних підприємств. 

Авторами досліджений зв'язок спектрів поглинання та показника заломлення цілісного зерна в  
інфрачервоній області з такими показниками якості зерна, як вологість, білок, кількість сирої клейковини. 
Дослідження показали можливість застосування засобів інтерференційної техніки для контролю вказаних 
параметрів, що розширює область вимірювання оптичних сталих малопрозорих середовищ. За цим методом, 
одночасно з зондуючим, формують опорне випромінювання, розділяючи початкове випромінювання на 
рівні частини [2]. Після того, як зондуючий промінь пройде через досліджуване, а опорний промінь – через 
еталонне середовище, їх суміщають в одній площині, створюючи інтерференційну картину. За зміщенням 
інтерференційних смуг судять про зміну складу контрольованого середовища відносно еталонного. 

Проте цей метод має невисоку точність, при контролі малопрозорих середовищ, через залежність 
інтенсивності випромінювання яке пройшло досліджуване середовище, від коефіцієнта поглинання цього 
середовища. В результаті змінюється інтенсивність смуг інтерференції, що приймається фотоприймачем як 
зміщення смуг. Недоліком  є  також невисока точність виміру показника заломлення протяжних середовищ 
через неоднозначність інтерференційної картини, якщо різниця фаз зондуючого  і опорного випромінювань 
перевищує  π  радіан (180°). Підвищити точність вимірювання оптичних сталих тут можна додатковим 
вимірюванням послаблень порівнюваних за фазою променів через контрольоване і еталонне середовище.  
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Авторами розроблений метод, позбавлений вказаних завад. За цим методом монохроматичне 
когерентне випромінювання джерела 1, що має частоту f (рис.1) розділяють напівпрозорим дзеркалом 2 на 

зондуюче і опорне. Зондуючий промінь пропускають через шар контрольованого середовища в кюветі 3 з 

товщиною l , коефіцієнтом поглинання xk  і показником заломлення xn  . Опорний промінь проходить шар 

еталонного середовища в кюветі порівняння 10 з показниками 0l , 0k , 0n . Далі зондуючий і опорний 

промені суміщають напівпрозорим дзеркалом 7. Оскільки вони мають різні часи затримки: 
c

nl x
x


  і 

с

nl 00
0


 , створюється інтерференційна картина, інтенсивність смуг якої визначається інтенсивністю 

променів і їх різницею фаз. Інтенсивність інтерференційної смуги у полі зору фотоприймача 12 визначиться 
співвідношенням:  

cos2 0
2
0

2
1 IIIII  ,     (1) 

де I   і 0I  – інтенсивності,   – різниця фаз зондуючого  і опорного променів.  

Різниця фаз зондуючого і опорного променів визначається різницею затримок в контрольованому і 
опорному середовищі:  

                                  02   xf .                                       (2)     

Потім перетворюють інтенсивність у вибраній точці інтерференційної картини в електричну 
напругу фотоелектричним приймачем.  
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де  S  – чутливість фотоприймача; c   - швидкість світла.  

Якщо показник заломлення середовища xn  змінюється, то відбувається зміщення інтерференційних 

смуг і інтенсивність у точці, на яку направлений оптичний приймач, змінюється відповідно змінюється і 
його вихідна напруга. 

Аналогічні зміни напруги на виході фотоприймача відбуваються і при змінах коефіцієнтів 
поглинання контрольованого і еталонного середовища. У відповідності до закону Ламберта-Бугера-Бера, 
інтенсивність монохроматичного зондуючого випромінювання, що пройшло через поглинаюче середовище, 
визначається так  

                          )exp(0 lkII x ,                                       (4)  

де  0I   - інтенсивність на вході кювети, xk  –коефіцієнт поглинання на частоті f . 

Відповідно, інтенсивність опорного променя, що пройшов еталонне середовище    

                     )exp( 000 lkII  .         (5) 

Враховуючи поглинання випромінювання і фазові затримки:  
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При  перериванні опорного променя, наприклад, оптичним затвором або обтюратором зникає 
інтерференція і приймач реагує тільки на інтенсивність зондучого променя в своєму полі зору  

                         lkSIU x2exp2
02  .                        (7)     

Далі переривають зондуючий промінь, залишаючи опорний. Напруга на виході фотоприймача: 

                       00
2
03 2exp lkSIU  .                            (8)  

З виразів (7) і (8) можна одержати квадрати коефіцієнтів пропускання xT  контрольованого і  oT  

еталонного середовищ  
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Підставивши ці значення у вираз (6), одержимо значення показника заломлення контрольованого 

середовища на частоті f . 
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Розділивши (7) на (8), одержимо логарифм відношення напруг   
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звідки можна отримати значення коефіцієнта поглинання контрольованого середовища на частоті f  
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Таким чином, за результатами вимірювання трьох напруг фотоприймача 1U , 2U  і 3U , можна 

визначати показник заломлення xn  і коефіцієнт 

поглинання xk
 
контрольованого середовища, якщо 

відомі сталі 0k  і 0n . На результат вимірювання не 

впливають зміни потужності випромінювання джерела 
1, нестабільність характеристик фотоприймача 12, а 
також зміни коефіцієнта поглинання точність 
вимірювання показника заломлення (10) і зміни 
показника заломлення на точність вимірювання 
коефіцієнта поглинання (12). 

Інтерференційний пристрій працює таким 
чином. Зондуючий промінь проходить через 
вимірювальну 3, а опорний – через кювету порівняння 
10. Напівпрозорим дзеркалом 7 ці промені 
об’єднуються, створюючи в площині діафрагми 11 
інтерференційну картину. Інтенсивність 
інтерференційної смуги у полі зору фотоприймача 12 
перетворюється в напругу, яка АЦП 13 
перетворюється в код і поступає у мікро-ЕОМ 14, що 
виконує всі необхідні обчислення і через ЦАП 16 
керує роботою схеми: вмикає лазер 1 і дозатор 4, а 
також керує оптичними затворами 6 і 8, які почергово 
пропускають на фотоприймач зондуючий або опорний 
промені. Результати вимірювання фіксує цифровий 
відліковий пристрій 15. 

Схожість структури, властивостей і хімічного складу зерна різних культур і зернопродуктів 
дозволяють визнати універсальність цього методу і рекомендувати його широке використання на різних 
зернопереробних підприємствах. А також розширення сфери використання методу за рахунок вирішення 
завдань технологічного контролю вхідної сировини, проміжних і готових продуктів на зернопереробних і 
харчових підприємствах, в т.ч. на млинах і спиртзаводах. 
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Рис. 1. Функціональна схема вимірювача параметрів потоку 

зернової сировини 
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В	 роботі	 запропоновано	 метод	 знаходження	 субпікселних	 координат	 контурних	 точок	 зображення	

об’єкта,	отриманого	тактильно‐оптичним	сенсором.	
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The	paper	presents	the	method	of	finding	of	sub‐pixel	coordinates	of	contour	points	of	the	object	image	received	

tactile‐optical	sensor.		
Keywords:	optical‐electronic	system,	coordinates,	measuring	system.	
На	 сьогодні	широкого	 застосування	набувають	 сучасні	 технології	координатних	вимірювань,	 оскільки	

при	вимірюванні	можуть	виникати	труднощі,	які	зв’язані	з	розмірами	та	важко	доступністю	деталей.	Основною	
проблемою	координатних	вимірювань	є	неможливість	точного	визначення	 	крайової	точки	контуру	об’єкта	та	
забезпечення	 високої	 точності	 при	 визначені	 субпікселних	 координат	 контурних	 точок	 деталей	 складної	
конфігурації.	 Тому,	 запропоновано	 метод	 знаходження	 субпікселних	 координат	 контурних	 точок	 зображення	
об’єкта,	 отриманого	 тактильно‐оптичним	 сенсором,	 в	 якому	 знаходження	 	 границі	 досліджуваного	 об’єкта	
зводиться	до	знаходження	спільної	точки	зображення	краю	щупа	та	межі	зображення	об’єкта	(рис.1).	

 
Рис. 1. Знаходження субпікселних координат межі  об’єкта на зображенні 

 
Субпікселне зміщення координати відносно центра піксела, з рис. 1, визначається  як 
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де  d – відстань між пікселами; 
І(m,n), І’(m,n), І(m,n+1), І’(m,n+1) – інтенсивності N-го та N+1-го піксела для щупа та 

досліджуваного об’єкта відповідно.  
Узагальнену формулу визначення положення крайової точки з субпікселною точністю можна 

записати як: 
 dnХ )1(  

 Отже, використання субпікселних методів для визначення координат дозволяє зменшити похибку 
просторової дискретизації [1], а використання оптоелектронного щупа дозволяє контролювати  геометричні 
параметри малогабаритних деталей з високою точністю. 
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Annotation.	In	the	article	the	mathematical	modeling	method	of	traffic	control	systems	on	the	fuzzy	logic	basis	

are	considered.	The	basic	principles	of	each	fuzzy	logic	controller	are	similar.		
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До останнього часу системи керування навантаженням (СКН) телекомунійної мережі розвивались 

шляхом логічного синтезу пристроїв, що відповідають розробленим людиною технічним умовам, 
алгоритмам та вимогам техніки. Недоліки традиційних систем керування навантаженням мережі, а саме - 
негнучкість поведінки у незапрограмованих ситуаціях та нездатність до аналізу явищ зовнішнього 
середовища можна подолати, якщо використати як прототип системи керування органічного світу. У 
повсякденній діяльності людина ніколи не користується формальним моделюванням на основі 
математичних виразів, вона не шукає одного виразу, який описує все. Модель яку вона використовує, не є 
універсальною, вона або описує властивості фрагментів об’єкта, або є набором кількох локальних моделей, 
які поставлені у деякі умови. Самі ж логічні моделі не використовують числових значень.  

Замість того, щоб вибудовувати ряд числових значень, людина проводить нечіткі межі типу 
“малий”, “середній”, “великий”  тощо. Завдяки використанню нечітких слів можна легко уявити випадки з 
неповними даними [1]. 

Керування навантаженням ТКМ на базисі теорії нечітких множин, здійснюється шляхом створення 
за цим зразком моделі дії оператора, за допомогою висловлювань типу “ Якщо..., тоді...”, використовуючи 
звичайні слова, і ці слова є нечіткими, введенням методів прийняття рішень, властивих людині, у формі 
розподілених за окремими станами та метою правил керування і нечітких висновків [2].  

Нечітка множина Х складається з невизначеного числа елементів х : ознаки, за якими елементи 
залучаються до нечіткої множини, не дозволяють однозначно відокремити всі елементи, що входять до неї. 
Деякі елементи можна вважати як такі, що належать до множини, так і такі, що не відносяться до неї. 

Ступінь належності елемента до нечіткої множини відображує функція належності А(х). Для кожного 

елемента х можна задавати число А(х), 0  А(х)  1, яке оцінює ступінь належності цього елемента до 

нечіткої множини А : А(х)=0 – елемент х не належить до розмитої множини А ; А(х) =1 – елемент належить 

множині А. У цих випадках (А(х) = 0 та А(х) = 1) множина А є нечіткою. Характерною ознакою нечіткості 
множини є присутність хоча б одного елемента з функцією належності, що не дорівнює ні нулю, ні одиниці. 

Наприклад, множина позитивних чисел R+ стає нечіткою, якщо R
+(0) = 0,5, коли зявляється можливість 

вважати число нуль “ частково позитивним, але у чомусь негативним ” числом. 
Нечітка множина А в Х визначається як сукупність упорядкованих пар виду 

 , ( ) , .AA x x x X   

Нечітка множина А є нормалізованою, якщо 

.1)(sup xAx   

Головними елементами процесу прийняття рішення системою керування навантаженням ТКМ є : а) 
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множина альтернатив, б) множина обмежень, які необхідно враховувати при виборі альтернатив, та в) 
функція переваги, яка ставить кожній альтернативі у відповідність виграш (або програш), який буде 
отриманий в результаті вибору цієї альтернативи.  

При прийнятті рішень в нечітких умовах використовують логічну схему, основною рисою якої є 
симетрія по відношенню до цілей та обмежень. Це дозволяє ліквідувати розбіжності між цілями та 
обмеженнями і досить просто формувати рішення на їх основі. Важливо, щоб наведені функції належності 
утворювали лінійно упорядковані множини (випуклі множини). Функції переваги у звичних випадках 
прийняття рішень також установлюють лінійну упорядкованість на множині альтернатив. Тому функцію 

належності А(х) нечіткої мети, яка  виконує ту ж задачу, можна отримати з функції переваги за допомогою 
нормалізації, яка зберігає установлену лінійну упорядкованість. Саме тому у логічній схемі прийняття 
рішення у нечітких умовах використовують поняття мети, а не функції переваги. Нечітке обмеження - або 

просто обмеження,  у просторі Х визначається як деяка нечітка множина у Х.  
Таким чином, мета та обмеження сприймаються як нечіткі множини у просторі альтернатив; це дає 

можливість не робити між ними різниці у ході прийняття рішень.  
Функція належності для перетину задається виразом 

),()()( Xxx QQ         (1) 

Відомо, що рішенням є вибір однієї або кількох із наявних альтернатив. Нечітке рішення або просто 
рішення визначається як нечітка множина у просторі альтернатив, яка утворюється перетином заданих цілей 
та обмежень. 

Таким чином, якщо у просторі альтернатив Х задані нечітка мета Q і нечітке обмеження , то 

нечітка множина D , утворена перетином Q i , називається рішенням. У символічній формі 

Ω,D Q       (2) 

і відповідно D  =  Q   .  
Для n цілей та m обмежень результуюче рішення визначається перетином усіх заданих цілей і 

обмежень, тобто 

,...... 121 mnQQQD      (3) 

і відповідно 

1 1Ω Ω... ...
n mD Q Q             (4) 

У даному випадку нечіткого рішення цілі й обмеження входять до виразу для D цілком аналогічно, 
що стверджує тотожність цілей та обмежень у даній логічній схемі процесів прийняття рішень у нечітких 
умовах. 

Після цього рішення D виразимо через перетин множин n1 Q,...,Q  і m ,...,1 . Результуюча 

функція належності при цьому визначається: 
 

1
( ) ( ( )) ...D Qx f x  

1
... ( ( )) ( ) ... ( ),

n mQ f x x x                  (5) 

де  f : XY. 
Переваги керування навантаженням ТКМ на базисі теорії нечітких множин полягає у тому, що 

нечітка логіка забезпечує вдале подання способів прийняття рішень людиною і способів моделювання 
складних об’єктів та процесів засобами природної мови.  
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користувачів.	 Розглядаються	 різноманітні	 рівні	 застосування	 воєнних	 комп’ютерних	 тренажерів	 та	 види	
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Вступ 
Графічні прискорювачі володіють новими можливостями, такими, як швидке перемикання контексту між 

графічними і неграфічними розрахунками. Можливості MATLAB по роботі з GPU добре підходять в багатьох 
областях, наприклад в тактичних тренажерах. Доступ до швидкої та якісної інформації дозволяє аналітикам краще 
ідентифікувати події і людей, які їх цікавлять. Величезний обсяг відеоданих, що генеруються камерами стеження і 
безпілотними літальними апаратами, вимагає нових способів обробки великого обсягу даних. Навіть якщо є 
доступ до широкої бази відеоматеріалів, необхідно ще їх швидко аналізувати, щоб отримувати цінну інформацію 
[1]. 

Так авіаційні і армійські курсанти, і офіцери тренуються спільно за новою програмою на тренажерах 
AVCATT (US Army's Aviation Combined Arms Tactical Trainer) і CCTT ( Close Combat Tactical Trainer ) [2]. Це 
дозволяє курсантам декількох видів збройних сил тренуватися спільно і одночасно у своїх спеціалізаціях під 
безпосереднім інструктажем фахівців. Взаємодія - інтерактивна, ієрархічна і різновіддалена. Ефективність такого 
навчання показав досвід війни в Іраку і Афганістані. Система генерації сцен віртуальної реальності, що включає в 
себе систему підготовки баз даних і генератор зображень реального часу, дозволяє візуалізувати великі 
географічні райони (3D метадиски рельєфу Північної Америки та Азії ) і віртуальні світи на ПК. 

У систему підготовки баз даних входить автоматичне і швидке створення рельєфу місцевості, а також 
будівель, дерев та інших особливостей, складних віртуальних світів. Все це дозволяє відпрацьовувати військові 
сценарії не тільки в польових, але і в міських умовах мегаполісу з протидії терористам і хвилювань натовпу 
(демонстраціям, паніці, бунтів і т.д.). Це програми штучного інтелекту поведінки моделей груп солдатів і 
цивільних в імітованих сценаріях (Artificial - Intelligence software). Віртуальні люди (1000 і більше) можуть діяти 
автономно і для цього немає необхідності в сотнях рядків програмного коду для кожного індивідуума 
(компактність опису) [3], [4]. Поведінка натовпу може включати кілька сценаріїв: паніку, бунт, терор, і т.д. З 
протиборчої сторони виступають віртуальні солдати з бойовою технікою (бронетранспортери , танки і т.д.). Таким 
чином, відпрацьовуються методи з протидії безладів в міських умовах. 

У Великій Британії створено найбільший у світі комплекс, що включає безліч взаємодіючих між собою 
симуляторів, причому для різних родів військ та видів техніки. Основною метою британського Combined Arms 
Tactical Trainer (CATT - "Тактичний тренажер бою з використанням різних видів озброєнь") є повноцінна заміна 
військового табору. Весь комплекс розташовується в Вормінстері (Warminster ). Крім усього іншого, він може 
взаємодіяти в режимі реального часу з іншим аналогічним комплексом, розташованим у Німеччині (Зеннелагер). 
Витрати на будівлю такого комплексу чималі - 250 млн. фунтів (близько $ 400 млн.). А в сумі з німецьким - і того 
більше - 330 млн. фунтів. Сам комплекс розрахований на одночасне участь 700 осіб, при цьому є симулятори 
штабів (для командирів), бойової техніки і техніки загального призначення, «піхотні» і т.д. «Грати » можна як 
проти віртуального супротивника, так і між собою. Самі симулятори максимально наближені до реальних умов. 
Наприклад, передбачений режим перегріву двигуна і т.д. Комплекс CATT будували американські підрядники, а 
саме Lockheed Martin Information Systems. 

Тактичні тренажери 
Розподілена обчислювальна система інтерактивного навчання є основою тактичного тренажера. Це 

ієрархічна структура, що складається з підсистем і компонентів. Тренажер дозволяє виробити практичні навички 
у командирів тактичної ланки з управління своїми підлеглими підрозділами в тактичній обстановці наближеній до 
бойової. Тактична обстановка включає в себе основні тактичні дії (наступ, оборона, відхід, різні переміщення, 
маневри) свого підрозділу, своїх сусідів і протиборчої сторони у вигляді ситуаційних дій тактичних об'єктів 
(тактичні дії віртуальних солдатів, використання вогнепальної зброї, бойової техніки протиборчими сторонами). 
Розподілена обчислювальна система є програмно-апаратним комплексом і складається з ряду компонентів, які 
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забезпечують її роботу на декількох рівнях. 
Це рівень користувача навчального розрахунку. Він повинен підтримувати навчальну роботу 

користувача у складі навчального розрахунку. Рівень користувача повинен підтримати ряд можливостей: 
відображати в 3-х мірному вигляді тактичну обстановку в ракурсі розташування користувача; надавати 
можливість управляти тактичними об'єктами за допомогою команд, які віддаються користувачем за рахунок 
зв'язку від користувача у формі введення з адаптованої клавіатури або голосом; місце розташування мобільних 
користувачів навчального розрахунку в полі в системі координат узагальненої тактичної обстановки; 
контролювати результати роботи лазерного імітатора стрільби і поразки користувача навчального розрахунку (час 
події, постріл, напрямок пострілу, дальність до цілі, попадання в самого користувача). 

Наступний рівень це рівень навчального розрахунку користувачів в тренажерному класі і мобільних 
користувачів в полі. Компонент рівня навчального розрахунку користувачів в тренажерному класі і мобільних 
користувачів в полі повинен підтримувати роботу компонентів декількох користувачів в кожному шляхом 
контролю технічних засобів використовуваних в тренажерному класі і в полі. Це імітатори кабін управління БМП, 
танків, бойових комплексів; обміну даних між компонентами рівня користувачів, у вигляді подій тактичної 
обстановки на даній ділянці місцевості, сигналів і команд управління. 

Далі рівень керівників практичного заняття в тренажерному класі і навчального тактичного поля. 
Компонент рівня керівників практичного заняття в тренажерному класі і навчального тактичного поля повинен 
виконувати наступний ряд функцій: відображати в 3-х мірному вигляді тактичну обстановку в ракурсі 
розташування кожного користувача, який навчається, так і з будь-якої точки узагальненої тактичної обстановки; 
керувати будь-якими тактичними об'єктами узагальненої тактичної обстановки в тренажерному класі за 
допомогою команд за рахунок інтерфейсу зв'язку, у формі введення з адаптованої клавіатури або голосом; 
контролювати роботу тактичних об'єктів узагальненої тактичної обстановки в полі шляхом прийому сигналів, 
інтерактивно керувати ходом розвитку сценарію практичного заняття в тренажерному класі і адаптацією 
тактичної обстановки - підігравання (масштабу поля, кількість віртуальних підрозділів, втрат) при проведенні 
практичного заняття в полі. Рівень узагальненої тактичної обстановки в тренажерному класі і навчального 
тактичного поля підтримує: селекцію, класифікацію, узагальнення подій тактичної обстановки і їх синхронізацію 
в мережах компонентів рівнів викладачів і розрахунків користувачів в реальному масштабі часу. 

Рівень контролю і планування практичних занять в тренажерному класі для всієї військової установи 
підтримує: бази даних обліку результатів практичних занять; можливість створення аналітичних звітів за 
результатами практичних занять, можливість планування практичних занять з урахуванням швидко мінливих 
вимог до командирів щодо прищеплювання у них навичок управління підрозділами в загальновійськовому бою. 

Військові ігри 
Armored Task Force гра з серії Brigade Combat Team - спроба схрестити армійський тактичний тренажер з 

комерційними іграми. Ця гра більшою мірою є армійським тренажером, менш цікавою вона від цього не стає. У 
грі артилерія може вести вогонь десятьма типами боєприпасів, включаючи освітлювальні й хімічні снаряди, а 
також боєприпаси дистанційного мінування. Також можна робити РЛС зарубки артилерійських позицій. Цікаво, 
що Delta Force, Operation Flashpoint, Steel Beasts, Flanker, Harpoon і багато інших комерційних продуктів були 
використані для армійської підготовки. 

Висновки 
Навчальні системи широко застосовуються в різних армійських підрозділах і військово-навчальних 

закладах. Процес навчання фахівців без застосування спеціальних засобів навчання вимагає великих часових і 
фінансових витрат, і практично без них неможливий. Навчальна система дозволяє особовому складу без витрати 
ресурсів озброєння, пального і боєприпасів більш ефективно, ніж на реальних зразках, вивчати будову та 
взаємодію механізмів. На такій системі можна створювати аварійні ситуації, несправності і навчитися їх усувати, 
отримувати навички у проведенні стрільби. Багато фрагментів бойової роботи оператора, особливо в умовах 
протидії умовного противника в реальному світі досить важко відтворити. 

У навчальній системі є модель імітації навантажень, що створюють зорову і слухову ілюзію знаходження 
в бойовій обстановці. Оператор бачить вплив своїх конкретних дій на наступні події, може досліджувати різні 
варіанти поведінки умовного програмно-реалізованого противника. Для навчання операторів на реальній техніці 
із застосуванням реальних боєприпасів необхідно затратити незмірно більше матеріальних і фінансових витрат. 
Застосовуючи навчальну електронну систему можна абсолютно відмовитися від застосування реальних 
боєприпасів в ході бойової (індивідуальної) підготовки операторів, підвищити ефективність їх підготовки та 
уникнути значних фінансових і тимчасових витрат. 
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Введение. 
В настоящее время главной проблемой горнодобывающих предприятий Украины является 

проблема безопасности ведения мероприятий по добыче угля, которая до сих пор является нерешенной. 
Весомой причиной существования данной проблемы является увеличение объемов выработки угля и 
увеличение глубины горных работ [1], что в свою очередь приводит к возникновению в призабойной части 
пласта газодинамических явлений. Следствием существования газодинамических явлений при подземной 
выработке угля является постоянное изменение (как правило, увеличение) горного давления и газоносности 
массива. Так, по данным Госдепартамента промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора 
МЧС за последние пять лет (с 2008 по 2013 гг.) на украинских горнодобывающих предприятиях в результате 
проявления газодинамических явлений пострадали 105 человек (90 из которых погибли) [2]. 

Низкий уровень безопасности напрямую определяет несовершенство используемых в данное время 
средств прогноза и контроля эффективности противовыбросных мероприятий, которыми занимаются 
специальные службы прогноза. Следует заметить, что адекватность прогноза выбросоопасности зависит не 
только от опыта главного инженера шахты, но и от эффективности технических средств для контроля 
состояния призабойной части массива. Несовершенство последнего ставит главным  модернизацию 
существующих или разработка новых технических средств, с помощью которых можно будет повысить 
уровень безопасности ведения горных работ. 

Одним из средств, с использованием которого можно снизить вероятность возникновения аварий, 
является метод акустической эмиссии [3]. Учитывая всю сложность горно-геологического строения 
верхнего слоя Земли, в местах, где ведется выработка угля, характерной особенностью набора данных о 
количестве зафиксированных акустических импульсов является их корреляционная зависимость на 
определенных интервалах времени [3]. Иными словами, процесс деформации нагружаемого участка массива 
имеет своего рода память. С точки зрения физики процесса [4] и характерной для нее динамики важной 
представляется кратковременное ее проявление. Данный характер поведения можно сравнить с задачей 
прогноза погоды, когда сделать прогноз на сутки не будет представляться возможным оперирую данными 
как за час, так и за месяц. Если в первом случае данных не достаточно, то во втором их настолько много, что 
получить описание процессов, происходящих в данный момент на фоне месячных нельзя. Таким образом, 
учитывая всю сложность и актуальность рассмотренной проблемы, целью является повышение 
эффективности анализа данных акустической эмиссии за счет разработки алгоритма поиска 
кратковременной памяти. 

Основная часть. 
В основу алгоритма легли математические основы теории вероятности и математической 

статистики. Общая структура алгоритма представлена в виде трех этапов. Изначально задаются интервалы и 
шаг изменения длины A скользящего окна и уровня агрегирования B исходных данных. 

Первый этап получения данных состоит в следующем: для каждого окна длиной А и с заданным 
шагом в течение всего исходного набора данных рассчитывается интервал корреляции (1). Агрегирование 



Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи і комплекси в технологічних процесах 

6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014 117
 

данных выполняется по формуле 2. Процесс будет выполняться до тех пор, пока не достигнут предельно 
заданный уровень агрегирования. 
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где  ir  - значение автокорреляционной функции в i -й точке; 

N  - длины автокорреляционной функции; 

i  - интервал корреляции в i -м скользящем окне. 
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где  iy  - i -е значение в данных о количестве зафиксированных импульсов акустической эмиссии; 

m  - начальная точка скользящего окна; 
n  - уровень агрегирования; 

jY  - j -е значение в агрегированных данных о количестве зафиксированных импульсов 

акустической эмиссии. 
Второй этап: рассчитываются два коэффициента изменчивости интервалов корреляции по 

формулам 3, 4 [5]. Отличия результатов двух коэффициентов небольшие, однако при неравномерном 
распределении величин интервалов корреляции ценность для анализа представляет коэффициент 
изменчивости, рассчитанный по формуле 4. 
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где   .  - i -е значение интервала корреляции; 

N  - длина массива интервалов корреляции; 

  NСКО :1  - среднеквадратическое отклонение интервала корреляции; 

  NМО :1  - математическое ожидание интервала корреляции; 

МОK  - коэффициент изменчивости интервала корреляции. 
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(4)

где    NР :1  - медиана интервала корреляции; 

PK  - коэффициент изменчивостиинтервала корреляции. 

Третий этап состоит в анализе полученных результатов и будет показан ниже. 
Следует отметить, что выбор значений длины скользящего окна и уровня агрегирования имеет 

следующие особенности. Как было указано выше, одним из требований оперативного прогноза 
выбросоопасностей является его максимальная быстрота (как правило от объема входных данных зависит 
скорость работы задачи прогнозирования и быстрота вовлечения системы прогнозирования в 
технологический процесс) и точность прогноза. Учитывая динамику процессов в призабойной части 
массива, интервал изменения длины окна равен от 30 минут до 1 дня. Задача агрегирования данных состоит 
в удалении производственных шумов или ошибок снятия данных. Это работает следующим образом: внося 
некую задержку в данные повысить долю в них низкочастотной составляющей и уменьшить долю 
высокочастотной, то есть мы имеем дело с фильтром низких частот. Величина уровня агрегирования в 
данной задаче, как правило, зависит от частоты дискретизации исходных данных и эта зависимость 
прямопропорциональная. 

Критерием оптимальности для решаемой задачи является минимум значения коэффициентов 
изменчивостипри: 

- минимально возможном значении уровня агрегирования; 
- минимально возможном значении длина скользящего окна; 
- максимально возможном значении интервала корреляции. 
По результатам работы алгоритма можно сказать, что поставленный критерий оптимальности 

однозначно не выполняется, однако беря за основу длину скользящего окна как главного показателя 
качества решаемой задачи (требуется быстрое вовлечение прогнозиста в технологический процесс), 
наиболее оптимальными результатами работы алгоритма будут: 

- значение уровня агрегирования = 3; 



Інформаційно-вимірювальні та обчислювальні системи і комплекси в технологічних процесах 

118 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

- значение длина скользящего окна = 56; 
- значение интервала корреляции = 17. 
Графические результаты работы алгоритма приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты работы алгоритма при уровне агрегирования = 3 

 
На графике (см. рис. 1) можно заметить, что в период увеличения величины интервала корреляции 

наблюдается интервал уменьшения значений коэффициентов изменчивости, что является необходимым 
условием оптимальности работы алгоритма. 

Вывод. Исследована проблема безопасности ведения мероприятий по добыче угля. Изучены 
причины несовершенства прогнозирования выбросоопасностей в призабойных частях массива. Обоснована 
причина модернизации существующих или разработки новых технических средств, с помощью которых 
можно будет повысить уровень безопасности ведения горных работ. 

Предложен алгоритм поиска кратковременной памяти в данных акустической эмиссии и обоснована 
его актуальность при подготовке к задаче прогнозирования выбросоопасностей. 
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Вступ	
Розвиток інформаційних технологій відбувається в напрямку розроблення та впровадження нових 

підходів до організації обчислювального процесу[1].Практично всі методи побудови сучасних систем та 
програм базуються на принципах сервісно-орієнтованої архітектури. Одним з таких підходів на основі 
сервісно-орієнтованої архітектури по реалізації реплікацій компонентів програм є cloud системи, які 
вважаються наступним еволюційним кроком у розвитку розподілених обчислень. Метою такого підходу є 
підвищення ефективності використання розподілених ресурсів, об’єднання їх в єдину високо-продуктивну 
систему, здатну вирішувати масштабні обчислювальні задачі. В cloud-системах використовуються як відомі 
технології так і нові ідеї та рішення. Користувачам хмари надаються необхідні сервіси віддалено за 
допомогою технології віртуалізації. Користувач має доступ до власних даних, але не може управляти і не 
повинен піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і власне програмне забезпечення, з яким він 
працює. Проте важливим аспектом у наданні cloud послуг є доступність цих сервісів як у середині хмари, 
так і до хмари загалом, наявність вільних каналів для їх надання та необхідної пропускної здатності для 
задоволення потреб користувачів. 

Доступність сервісів в сучасних системах обслуговування на основі cloud технології є одним з 
основних показників якості та надійності. В умовах постійних змін існуючих та впровадження нових 
методів надання сервісу оцінка доступності є складною задачею. Розділення систем керування та надання 
послуг, перехід до використання інформаційних технологій та методів створення послуг на основі 
програмного забезпечення призвели до виникнення систем обслуговування з динамічним середовищем, в 
якому поведінку та стан більшості компонентів чи процесів складно передбачити. В наслідок цього виникає 
задача оцінки доступності компонентів системи обслуговування. Класична теорія систем масового 
обслуговування для оцінки доступності комутаційних систем використовує методи, перевірені 
експериментально та на практиці. Для вирішення формульованої задачі пропонуємо використовувати метод 
групового пошуку ефективної доступності, що використовувався свого часу для оцінки доступності в 
класичних комутаційних системах масового обслуговування. 

Актуальність теми і постановка завдання 
Сьогодні основним та найбільш оптимальним середовищем для реалізації програм на основі 

сервісно-орієнтованої архітектури є Cloud-система.  В основі таких систем лежить технологія віртуалізації. 
Перевагами її використання є можливість динамічного розгортання віртуальних машин на серверах в 
залежності від потреб користувачів та можливість динамічної міграції віртуальних машин з одного сервера 
на інший.[2] 

Для уникнення перевантаження компонентів(зменшення ймовірності блокування), пропонуємо 
оцінювати доступність сервісних програм, що побудовані на основі сервісно-орієнтованої архітектури та 
виконуються в середовищі Cloud-системи, за допомогою методу визначення ефективної доступності в 
режимі групового пошуку. Для цього ми вводимо такі умови та обмеження.  

- кількість функціонально-незалежних незамінних компонентів програми обмежена ; 
- у випадку обслуговування запиту компонент буде недоступним для всіх інших запитів, тобто 

компонент перейде до обслуговування наступного запиту тільки після закінчення повної обробки поточного 
запиту; 
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- на одній віртуальній машині можна встановити тільки один компонент чи його екземпляр, 
незалежно від функціональності, тому для розгортання окремого компоненту використовується нова 
віртуальна машина; 

- на всіх фізичних серверах можуть одночасно виконуватися не більше ніж віртуальних машин 
одночасно; 

- кількість компонентів  для всіх функцій програми є однаковою; 
На основі введених обмежень побудовано схему обслуговування запиту, доступність якої 

оцінюється за допомогою класичної моделі багатоланкових систем типу час-простір-…-простір-час.  
Основна частина 
Для оцінки доступності пропонуємо використовувати метод ефективної доступності в режимі 

групового пошуку (метод «КЛІГС») [3] 
Припустимо, що досліджуванаcloudсистема  має 5 фізичних серверів (ланок), які можуть одночасно 

містити і обслуговувати не більше ніж 4 віртуальних машини кожен. Відповідно до розробленої схеми 
(рис.1) для обслуговування запиту на одному фізичному сервері можуть бути встановлені віртуальні 
машини, на яких виконуються компоненти тільки одного типу. Такі сервери утворюють ланку. Запит в 
процесі обслуговування проходить по черзі через усі ланки. Після обробки запиту k-м компонентом у ланці 
i, запит відправляється до будь-якого вільного компоненту у ланці i+1. При цьому приймається, що 
протягом часу від моменту надходження запиту на окремий компонент першої ланки до моменту закінчення 
обслуговування запиту компонентом останньої ланки, всі компоненти, через які проходить запит не можуть 
здійснювати обробку інших запитів відповідно до типу компоненту, який виконує відповідну обробку 
запиту. Процес обслуговування запиту послідовністю сервісів в усіх ланках також відображенона рис.1 

 

 
Рис. 1. Процес обслуговування запиту послідовністю сервісів 

 
Після формування всіх необхідних умов, за допомогою аналітичних і статистичних методів 

розрахунку та провівши аналіз отриманих результатів можна сказати, що:  
1. Доступність cloudсистеми напряму залежатиме від кількості реплікацій компонентних додатків 

одного типу; 
2. Обслужене навантаження компонентами кожної ланки залежить від кількості запитів, які 

надсилатимуть користувачі та, відповідно, і від кількості користувачів cloud системи; 
3. Ефективна доступність, яка характеризує наявність вільних логічних зв’язків між компонентами 

ланок, буде напряму залежати від кількості обслужених заявок та кількості проміжних логічних зв’язків між 
сусідніми ланками. 

Ефективною доступністю системи є наявність вільних логічних виходів з віртуальних машин 
довільної ланки в напрямку до наступної ланки або  користувача, які можна займати, і створювати середню 
доступність при обслуговуванні певної кількості запитів. Цей параметр напряму залежить від інтенсивності 
поступлення запитів у систему (рис.2,а) 

 

 
Рис. 2 Залежність значення ефективної доступності а) від обслуженого навантаження;  

б) від кількості фізичних серверів (ланок) системи 
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Однак, доступність системи залежить не тільки від кількості запитів на ресурси системи, які 
надходять від користувачів, а й від кількості віртуальних та фізичних компонентів системи. У нашому 
випадку це кількість фізичних серверів (ланок) cloud системи та кількість віртуальних машин і-го сервера 
(ланки). Саме від цих параметрів залежить кількість вхідних і вихідних логічних каналів системи та 
кількість логічних зв’язків між ланками, що доступні користувачам для отримання того чи іншого ресурсу 
системи. Зміна кількості фізичних серверів дасть змогу збільшити не тільки кількість програм, які доступні 
користувачам через cloud систему, а й швидкість обробки компонентів та надання необхідного ресурсу 
користувачам. Більша кількість віртуальних машин збільшить кількість проміжних з’єднувальних ліній між 
ланками системи, що дасть змогу пришвидшити процес обробки запитів. Чим більша кількість ланок cloud 
системи тим ефективна доступність при заданій інтенсивності надходження запитів більша, тобто для 
обслуговування системою виділяється більша кількість логічних каналів(рис.2,б) 

 

 
Рис. 3. Процес обслуговування запитів більшою кількістю сервісів 

 
Висновок 

Практично всі методи побудови сучасних систем та програм базуються на принципах сервісно-
орієнтованої архітектури. Сьогодні основним та найбільш оптимальним середовищем для реалізації програм 
на основі сервісно-орієнтованої архітектури є Cloud-система. Для уникнення перевантаження компонентів, а 
саме зменшення ймовірності блокування, у роботі запропоновано оцінювати доступність сервісних програм, 
що побудовані на основі сервісно-орієнтованої архітектури та виконуються в середовищі Cloud-системи, за 
допомогою методу визначення ефективної доступності в режимі групового пошуку на основі класичної 
моделі багатоланкових систем типу час-простір-…-простір-час.  

Для оцінки доступності запропоновано використовувати метод ефективної доступності в режимі 
групового пошуку (метод «КЛІГС») 
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УДК 621.398  
М. П. ЖУРАВСКИЙ 

 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА В ТЕХНОЛОГИЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Одесское региональное отделение Центра развития и реконструкции экономики при КМУ. 

 
Для достоверного определения качества потребляемой электроэнергии и количества активной и 

искаженной мощности необходимы соответствующие современные аппаратные измерительные средства.  
Благодаря бурному прогрессу компьютерной техники, появились цифровые технологии, которые 

позволяют создавать для этой цели прецизионные измерительные комплексы. Перспективными 
отечественными комплексами является семейство Анализаторов электрических режимов модельного ряда 
«Десна» («Десна-1» «Десна-2») предназначенных для измерения основных и коммерческих параметров 
качества электроэнергии, с целью проведения анализа и определения потерь в силовых электроустановках и 
линиях электропередач. Благодаря современным компьютерным технологиям тактовая частота модели 
"Десна – 3" (Рис. 1), достигла тактовой частоты процессора 3,0 ГГц. По своим основным параметрам этот 
комплекс аналогов в мире не имеет. 

 
Измерительный комплекс «Десна - 3» модельного ряда «Десна». 

 

  
Рис. 1 

 
Анализатор электрических режимов (АЭР) модельного ряда «Десна – 3» изготовлен в заводских 

условиях и предназначен для измерения основных параметров сети: напряжений, токов, мощностей и 
энергий, а также: 

- для измерений от 330 до 600 параметров, совокупность которых определяет диагностику 
низковольтных (220/380В) и высоковольтных (10-750кВ) сетей и линий; 

- для определения размеров вклада конкретного потребителя и поставщика электроэнергии (ЭЭ) 
для определения их финансовой ответственности за ухудшения качества  потребления и дополнительных 
потерь ЭЭ в питающей сети; 

- для определения соответствия качества электроэнергии нормам Межгосударственного - ГОСТ 
13109-97 и Европейского - EN 50160-94 стандартов; 

- для проведения расширенных испытаний силового однофазного и трехфазного оборудования и 
электротехнических процессов; 

- для разработки средств снижения потерь в сетях и электротехническом оборудовании, 
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повышении качества напряжений и токов. 
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/pk-analizator-elektricheskih-rezhimov-desna-3-ID4GHlX.html 
 
Технические данные АЭР «Десна – 3»: 
1. Фазное напряжение: 220; 57,7; 33,3.В (без ТН - сети 220/380В; через ТН - в ВВ. сетях). 
2. Линейный ток: 1; 2; 2,5; 5; 12,5.А (при токах, больше 12,5.А измерения проводятся с помощью 

ТТ. или гибкими кольцами Роговского). При требовании заказчика измерения ведутся без разрыва и 
выключения электрических цепей. 

3. Результаты измерений и анализа выдаются в форме Протокола обследования потребителя и  
графиков зависимости параметров в реальном режиме времени. 

4. Усреднение результатов за время: 60 сек.– при оценке результатов по нормам 
Межгосударственного стандарта ГОСТ13109-97; 600 сек. – при оценке результатов по нормам Европейского 
стандарта ЕN 50160-97; свободное, взято в пределах от 0,2 сек. до 24 часов. 

5. Длительность выборки – 4 мкс. 
6. Длительность беспрерывной работы – 7 суток. 
7. Количество выборок за период основной частоты: 600-700. 
8. Питание Анализатора от сети 220В или от ИБП. 
 
Стандартами ДСТУ-ГОСТ 13109-97 и EN 50160-94 определены предельно допустимые отклонения 

напряжения, которые ограниченны значениями ±10%.  В результате разъединения электрических 
энергетических систем Украины и России в ряде распределительных сетей наблюдалось массовое снижение 
напряжения. Отклонение напряжения опускалось ниже отметки минус 10%, из-за нехватки топлива в 
периоды утреннего и вечернего максимума ЧНН  проводилось плановое отключение предприятий и 
коммунальных сетей. 

При отклонениях напряжения за допустимые пределы: больше чем минус 10 %  западные фирмы 
для импортированного оборудования гарантии снимали . 

После увеличения суммарной генерирующей мощности в Украине и объединения 
электроэнергетических систем напряжение в распределительных сетях увеличилось от 5 до 7%, а в началах 
данных сетей отклонения напряжения превысило допустимое значение +10%. 

Из-за отсутствия постоянного контроля увеличение напряжения на многих предприятиях 
повышенное напряжение, отклонение составляло в пределах от 5 до 11%, а без номинальной нагрузки до 
14,3% т.е. 250В 

Перспектива вступления Украины в Европейский Союз подразумевает: применение Европейского 
стандарта качества электроэнергии EN 50160-94. 

Энергетический дефицит от поставщиков энергоносителей ведет к дальнейшему подорожанию 
топлива и электроэнергии. Сегодня в Украине на единицу продукции тратится в четыре раза больше 
энергоресурсов, чем во всем мире. В связи с этими фактами правительство Украины поощряет внедрение 
энергосберегающих технологий на объектах народного хозяйства. 

Широкое применение цифровых регистраторов электрических сигналов в энергосистемах 
обеспечивает решение разнообразных задач контроля аварийных ситуаций. Но, к сожалению, зачастую 
недоиспользуются возможности решения задач контроля параметров в нормальном, не аварийном, 
установившемся режиме и диспетчеризации объектов в сетях распределения электроэнергии. В связи с 
вышесказанным, актуальны исследования по проблематике анализа установившегося режима на основе 
массивов мгновенных значений тока и напряжения.  

Благодаря портативности измерительного комплекса Анализатор электрических режимов                
(АЭР) «Десна – 3» существует возможность проводить вычислительные процедуры расчета активной и 
неактивной мощностей по массивам мгновенных значений токов и напряжений. 

По результатам составления отчетов появляется возможность осуществления разработки 
конкретного реального технического задания для реализации задач контроля параметров качества ЭЭ в 
нормальном установившемся режиме а также возможность применения специально разработанной для этой 
цели стационарной компьютеризированной системы ПАКУ «МИР», ТУ У31.2-13884845-001:2011 с 
функциями автоматизированной системы управления качеством и диспетчеризации потребления 
электроэнергии. 

Объективной проверкой установлено и документально подтверждено, что использование 
технологии энергосбережения на базе системы АСЭ позволило гарантированно (с запасом) повысить 
качество электроэнергии до требований норм ДСТУ-ГОСТ 13109-97 и стандарта Евросоюза EN 50160-94 и 
получить снижение потерь в сети до20% и более. 
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Конструкція на основі конкатенації паралельних згорткових кодів (parallel concatenated  

convolutional code – PCCC) з кодуванням одного і того ж інформаційного потоку паралельно називається 
турбо-кодом. Найважливішими сферами використання турбо-кодів на практиці є цифрові системи зв’язку: 
космічні супутникові комунікації, телебачення, мобільні системи зв’язку. Особливістю турбо-коду є 
наявність інтерлівера між складовими кодерами [1]. Інтерлівер   (пермутатор, перемішувач) – це 

алгебраїчна система, яка виконує бієкцію )q(Z  на )q(Z , де q  є довжиною блока. Відповідно деінтерлівер 
1  виконує зворотні перетворення і відновлює вихідну структуру інформації. Операція перемішування − 

способ боротьби з помилками (на вході декодер отримує потік незалежних помилок). 
Інтерлівери, які використовуються в цифрових системах зв’язку можна систематизувати за 

ознаками на декілька видів [2]. Значення, які подаються для перемішування, як правило, не отримуються 
одночасно. Вони зберігаються в буфері пам’яті і видаються для перемішування. За цією ознакою схеми 
інтерліверів поділяються на блокові (block) та згорткові (convolutional). Перший вид вимагає подачі та 
оброблення певного блоку вхідних символів і оперує кожною групою символів незалежно від іншої. На 
відміну від блокових інтерліверів, які обробляють блок за блоком, згорткові перемішувачі працюють 
неперервним потоком символів у режимі ковзного вікна (sliding window mode). Також розрізняють 
інтерлівери за ознакою генерації послідовності: без  оброблення або «на льоту» (on the fly seguence 
generation); з попереднім обробленням (preprocessing seguence generation). Основна відмінність між цими 
видами в тому, що для другого необхідне зберігання послідовності в таблицю, яка використовується в 
процесі інтерлівінгу / деінтерлівінгу. За адаптивністю до довжини блока розрізняють гнучкі, укорочені або 
обрізані (prunable) перемішувачі та інтерлівери точного розміру (fixed). За ознакою характеристик побудови 
послідовності виділяють детерміністичні (deterministic) інтерлівери та випадкові (random) інтерлівери. 
Однією з головних переваг детерміністичних інтерліверів є їхня  структура, яка просто реалізується 
програмно за визначеним алгоритмом. Проте, вони не мають такої ефективності як випадкові перемішувачі, 
які генерують певну випадкову послідовність.  

Таким чином, для дослідження роботи конструкції з PCCC у цифрових системах зв’язку різного 
функціонального призначення необхідним етапом є проведення комп’ютерного математичного 
моделювання для оцінки ефективності застосування різних видів інтерліверів. 
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Повышение эффективности производства тепловой энергии предполагает обеспечение 

максимального сгорания топлива. При организации горения наиболее важную роль играют факельные и 
пламенные процессы, которые и определяют экономичность и надежность энергетических установок, их 
производительность и стойкость элементов топочного и печного пространства. 

Исходя из этих требований, достаточно актуальным на сегодняшний день остается оценка 
возможности эффективного управления топочными процессами и повышения эффективности 
использования углеводородных газов переменного состава посредством регулирования процессов их 
сжигании в горелках. 

Однако на тепловые поля, формируемые в процессе горения, воздействуют разного рода 
возмущения, в результате эти поля приобретают нестационарный характер. Формализация описания 
управляющих воздействий на процесс горения затрудняется наличием взаимосвязи между теплообмеными 
процессами и горением, а также влиянием большого числа параметров на состояние теплового объекта. 

Кроме того, на формирование температурного поля топки оказывают аэродинамические условия 
движения топочных газов, вид топлива и режимные условия сжигания. Важную роль при этом играет 
организация корня факела, связанная с конструкцией и компоновкой горелочных устройств. 

Рассматривая вопрос построения температурного поля топки, необходимо учитывать изменение 
температуры как по высоте, так и в поперечном сечении топочной камеры. Для упрощения анализа 
рассматриваются раздельно указанные температурные поля и их влияние на условия теплообмена. 

Изменение температуры Ө по высоте топочной камеры Х происходит от начального до некоторого 
максимального значения. [1] 
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где  Та - предельное верхнее значение температуры, которую имели бы газы в адиабатном процессе 
сжигания топлива; α -параметр, характеризующий интенсивность тепловыделения при выгорании топлива; 
β- параметр, характеризующий интенсивность теплоотдачи от факела к тепловоспринимающим 
поверхностям нагрева; Т(0), Т (1) - начальный температурный уровень процесса и температура газов на 
выходе из топки. 

По мере снижения интенсивности тепловыделения превалирующей становится теплоотдача от 
факела. В корне факела происходит быстрый подъем температуры газов, обусловленный интенсивным 
тепловыделением при сгорании топлива, а в зонах догорания - постепенный спад, вызванный теплоотдачей 
обедненной горючей смеси. 

Из анализа выражения следует, что представление поля в топке в значительной степени 
определяется параметрами α и β, требующих корректировки и уточнения в процессе управления объектом. 

Применение теплового (тепловизионного) метода контроля при управлении процессами 
теплообразования недостаточно эффективно, так как позволяют лишь качественно определять текущее 
состояние теплового поля поверхности объекта.  
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Существенное развитие средств идентификации тепловых полей произошло в результате появления 
портативной тепловизионной техники, а также создания современного математического аппарата, 
позволяющего решать обратные задачи нестационарной теплопередачи.  

Суть подхода к построению тепловых полей сводится к разбиению модели исследуемого объекта на 
зоны, чтобы на основании известной температуры газов на выходе из каждой зоны рассчитать тепловые 
потоки в зоне. При расчете зоны максимального тепловыделения исходят из составления теплового баланса 
зоны и определения теплоты газов на выходе из зоны. 

Одним из вариантов построения теплового поля является использование аппаратно-программного 
комплекса [2], в котором границы факела и его структуры определяются на основе обработки 
тепловизионных фильмов. Полученные последовательности тепловизионных кадров представляют собой 
цифровые матрицы, из которых создается трехмерный массив. Определение границ происходит по 
дисперсии изменения температуры в каждой точке термограммы, а структура выявляется по характерной 
частоте, найденной при помощи процедуры быстрого преобразования Фурье 

В общем случае расчет тепловых полей является нелинейной задачей, и компьютерное 
моделирование тепловых процессов базируется на численном решении уравнения теплопроводности – 
дифференциального уравнения в частных производных. 

В настоящее время широкое распространение при решении задач, связанных с исследованием 
физических процессов в топочных камерах котельных агрегатов, получили пакеты прикладных программ 
ANSYS, CFX, STAR-CD, Fire 3D, Flow Vision, Fluent и др. 

Использование упомянутых пакетов позволяет моделировать сложные течения газов в широком 
диапазоне изменения теплофизических свойств посредством обеспечения различных условий 
моделирования и использования многосеточных методов с улучшенной сходимостью. Однако при расчете 
тепловых процессов, когда для дискретизации моделируемых объектов требуются миллионы узлов, 
использование этих программ возможно только на суперкомпьютерах или на высокопроизводительных 
рабочих станциях. 

Для решения этой проблемы используется архитектура параллельных вычислений CUDA от 
NVIDIA, которая позволяет значительно увеличить вычислительную производительность благодаря 
использованию графических процессоров (GPU). Платформа параллельных вычислений CUDA® 
обеспечивает набор расширений для языков C и С++, позволяющих выражать как параллелизм данных, так 
и параллелизм задач на уровне мелких и крупных структурных единиц. [3]. 

На предварительном этапе при оценке эффективности распараллеливания вычислений 
моделирования теплового поля топки не было достигнуто существенного ускорения расчетов. Это 
обстоятельство, по-видимому, связано с тем, что скорость параллельных вычислений определяется самой 
медленной скоростью вычислений на узле. Поэтому, при неравномерном разбиении исследуемых областей 
объекта на подобласти следует уменьшать разбиваемые объемы. С другой стороны уменьшение упомянутых 
объемов приводит к увеличению рассчитываемых узлов модели. Это противоречие может быть 
сбалансировано по мере совершенствования алгоритма функционирования модели и улучшения параметров 
технического обеспечения, в результате получить более весомое сокращение времени моделирования. 
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Аннотация.	 Современный	 уровень	 развития	 радиоэлектроники,	 программирования,	 информационных	

технологий,	баз	данных	позволяют	создать	мощный	программно‐аппаратный	комплекс	морской	телемедицины.	
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SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX MARITIME TELEMEDICINE 
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The	present	level	of	electronics,	programming,	information	technology,	databases	allow	you	to	create	powerful	

software‐hardware	complex	maritime	telemedicine.	
Keywords:	 electronics,	 programming,	 information	 technology,	 database,	 software	 and	 hardware	 complex,	

telemedicine,	sea	transport.	
	
Общие и основные теоретические, организационные и технические проблемы телемедицины, а 

также систематизация теоретических и практических разделов рассмотрены во многих источниках. 
В настоящее время уровень развития радиоэлектроники, микроэлектроники, программирования, 

информационных технологий, баз данных позволяют создавать  программно-аппаратные комплексы 
телемедицины на морском транспорте. Киевский институт безопасности жизнедеятельности работает в  
направлении создания программно-апаратных комплексов экспресс-анализа функционального состояния 
водителей во время предрейсовых осмотрах [1], т. е. для водителей пассажирского транспорта. 

Взаимодействия информационных систем и баз данных при обеспечении медицинских услуг для 
правильного моделирования и построения архитектуры таких комплексов, особенности решения 
технических вопросов телемедицины, вопросы и перспективы развития телемедицины на морском 
транспорте рассматривались в работах [2-3] ранее. 

Выводы 
Построение программно-аппаратного комплекса морской телемедицины на современном уровне 

развития радиоэлектроники, программирования, информационных технологий и баз данных представляет 
собой техническую задачу, сложность которой заключается в четкой и слаженной координации решения 
вопросов в смежных технических областях и построением новых общественных взаимоотношений на более 
высоком техническом уровне.  
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Аннотация.	 В	 работе	 предложена	 структурная	 организация	 модели	 целостного	 организма	 молодого	

человека	в	условиях	обучения	в	высшем	учебном	заведении.	Модель	ориентирована	на	оценку	индивидуального	
здоровья	студентов	посредством	медико‐технического	мониторинга.	

Ключевые	слова:	модель	здоровья,	мониторинг	состояния	здоровья,	высшее	образование.	
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MODEL OF THE HOLISTIC ORGANISM FOR INDIVIDUAL STUDENTS' HEALTH 
ESTIMATION 

 
Vinnytsia national technical university, smzlepko@ukr.net  

	
Abstract.	The	paper	proposes	a	structural	organization	of	the	model	of	the	holistic	organism	of	a	young	man	in	

learning	 environment	 of	 higher	 education	 institution.	 Model	 focuses	 on	 the	 assessment	 of	 individual	 students'	 health	
through	medical	and	technical	monitoring.	

Key	words:health	model,	health	monitoring,	higher	education.	
	
Включение абитуриента в учебный процесс вуза характеризуется не только скоростью и качеством 

его протекания, но и определением адекватных нагрузок на его здоровье и, прежде всего, на 
физиологическое состояние и психоэмоциональную среду, что обеспечивается продолжительностью и 
наполнением адаптационного периода, индивидуального для каждого нового студента. 

Изменения в повседневной жизни студента, связанные с особенностями обучения в вузе, требуют 
максимальной самоорганизации его морфологических и функциональных резервов, адаптации организма к 
новой среде обитания, повышения эмоциональной устойчивости к непрогнозируемому стрессу. 

При этом здоровье студента как состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, включает в себя такие составляющие: физическое, соматическое, психологическое, 
нравственное и сексуальное здоровье. Тогда индивидуальное здоровье студента – это динамическое 
состояние человека, которое определяется механизмами самоорганизации его систем (устойчивостью к 
воздействию патогенных факторов и способностью компенсировать патологический процесс), 
характеризуется энергетическим, пластическим и информационным обеспечением процессов 
самоорганизации, а также является основой проявления биологических (выживаемость – сохранение особи, 
репродукция – продолжение рода) и социальных функций. 

В этом случае, модель целостного организма для оценки индивидуального здоровья студента 
должна представлять его как единое целое, функционирующее в условиях внешней физической, социальной 
и профессиональной сред. 

Для формирования и поддержания необходимого уровня индивидуального здоровья студентов нами 
предложена модель медицинских организационных мероприятий обеспечения здоровья студентов, 
учитывающая практически все этапы лечебно-диагностического и реабилитационно-восстановительного 
процесса, профилактические и социальные мероприятия, в т.ч. и индивидуальные. Особенность модели –
конечная интерпретация здоровья человека, учитывающая не только физиологические (болезненность, 
отсутствие здоровья) и психологические (избыток внимания к состоянию собственного организма) аспекты, 
но и их философское представление – порок недостатка, порог избытка и «золотая середина». 

Этап мониторинга в данной модели представлен наблюдением за состоянием здоровья студентов и 
дистанционным мониторингом, определяемыми следующим образом. Мониторинг здоровья студентов – это 
динамическая скрининг-диагностика физического развития, функциональных резервов, нейродинамических 
показателей нервной системы, психического состояния, индивидуальных конституционных особенностей, 
адаптивных возможностей, образа жизни и наследственности, определяющих жизнеспособность организма 
и морально-нравственные качества личности. 

Применение моделей целостного организма и медицинских организационных мероприятий 
позволяет формировать и поддерживать индивидуальноt здоровье студентов, обеспечивая непрерывное 
отслеживание и сохранение уровня здоровья в процессе индивидуального развития и обучения; 
профессиональную ориентацию студентов, адекватную возможностям организма; индивидуальный подход к 
организации учебно-воспитательного процесса с возможностью его корректировки для достижения 
стабильного уровня здоровья студентов; выявление общих (непрофессиональных) заболеваний, их 
диагностика и своевременное лечение; своевременное проведение профилактических и реабилитационных 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья студентов. 
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Рассмотрено	суть	OLAP‐технологии	и	ее	применение	при	создании	информационного	обеспечения	МИС,	

что	 требует	 разработки	 новых	 принципов	 и	 подходов	 к	 оцениванию	 эффективности	 внедрения	 МИС,	 новых	
критериев	для	оценки	информационного	обеспечения,	построенного	на	принципах	проведения	сравнительного	
анализа	с	аналогичными,	но	без	элементов	OLAP‐технологий,	медицинскими	информационными	системами.	

Ключевые	 слова:	 база	 данных,	 OLAP‐технология,	 критерии	 оценки	 информационного	 обеспечения,	
медицинские	данные.	
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METHODS AND OPPORTUNITIES OF CREATION MIS BASED ON OLAP TECHNOLOGY 
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Considered	the	essence	of	OLAP‐technology	and	its	application	in	the	development	of	information	support	MIS,	

which	 requires	 the	 development	 of	 new	 principles	 and	 approaches	 to	 the	 evaluation	 of	 the	 MIS	 implementation	
effectiveness,	 new	 criteria	 for	 the	 evaluation	of	 information	 security,	 based	 on	 the	 principles	 of	 compare	with	 similar	
medical	information	systems.		

Keywords:	database,	OLAP‐technology,	criteria	of	evaluation	software,	medical	information.	
	
Медицинская информационная система, как и любая другая, предназначена прежде всего, для 

комплексного многомерного анализа данных, который в конечном итоге создает необходимые условия для 
принятия решения. В свою очередь, системы принятия решения обладает свойствами представления 
пользователю агрегатных данных для различных выборок. Как правило, такие агрегатные функции 
представляют собой многомерный набор данных, технология работы с которым получила название OLAP 
(On-line Analitical Processing). В основе OLAP-технологии лежит идея многомерной модели данных. 
Поэтому процесс анализа в многомерной модели весьма приближен к реальности человеческого мышления. 

Сегодня OLAP-технологии только начинают осваивать различные области применения, начав с 
анализа многомерных данных, финансового планирования, финансовой консолидации, но на наш взгляд, 
еще одной сферой применения OLAP-технологий, может стать медицина, а именно, создание медицинских 
информационных систем, работающих с а) многомерными медицинскими данными, б) базами этих данных, 
одним из требований к которым является высокая производительность, в) системами принятия решений 
врачами (очень часто в условиях острого дефицита времени и данных, необходимых для принятия 
единственно правильного решения). 

Рассмотрение возможности применения OLAP-технологий в медицине, при проектировании МИС, а 
еще более конкретно – при создании информационного обеспечения таких систем, одной из основных 
составляющих которого и являются медицинские базы данных, начнем с того, что учитывая отсутствие 
какой-либо информации о медицинском применении OLAР-технологий, первым шагом должно стать 
осуществление проекции промышленного и бизнесового использование OLAP на сферу медицинского 
приложения.  

Принцип работы ROLAP-клиентов – предварительное описание семантического слоя, за которым 
скрывается физическая структура исходных данных. Рассмотренные принципы формирования OLAP 
клиентов дают возможность предварительно предложить их в качестве для медицинских информационных 
систем OLAP модели, ориентированные на работу с медицинскими данными, обеспечить их 
интеллектуальное взаимодействие при построении модельных комплексов, сформировать перечень 
возможных операций над OLAP моделями, предложить алгоритмы обработки данных и формирования 
медико-статистических данных, использующих OLAP модели. 

Применение OLAP-технологий при создании информационного обеспечения МИС безусловно 
потребует разработки новых принципов и подходов к оцениванию эффективности их внедрения, новых 
критериев для оценки информационного обеспечения, построенного на новых принципах и проведения 
сравнительного анализа с аналогичным, но без элементов OLAP-технологий, медицинскими 
информационными системами. 
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Рассмотрено	 разработанную	 базу	 данных	 биотехнической	 системы	 предназначена	 для	 организации	

хранилища	массива	информации,	 появляющейся	 в	 результате	 работы	разных	программных	модулей,	 которые	
составляют	БТС.		

Ключевые	слова:	база	данных,	логическое	и	физическое	проектирование.	
	

S. V. KOSTISHIN, R. S. BELZETSKIY, M. V. MOSKOVKO, K. S. POSTEMSKAYA 
 

DATABASE MODEL BIOTECHNICAL SYSTEMS FOR TRAINING AND EVALUATION 
SKILLS USE OF FIREARMS 

 
Vinnytsia National Technical University, smzlepko@ukr.net 

	
Considered	to	develop	database	biotechnical	system	is	designed	to	provide	storage	array	information	appearing	

as	a	result	of	the	different	software	modules	that	make	up	the	BTS.	
Keywords:	database,	logical	and	physical	design.	
	
Для поддержки функционирования информационного обеспечения тренировочного процесса, как 

правило, используется специализированная база данных, предназначенная для организации хранилища 
массива информации.  

При анализе ПО для медицины было установлено, что в настоящее время в странах постсоветского 
пространства 92 % программных продуктов основаны на реляционных СУБД.  

Разработанная база данных для программной части биотехнической системы обучения и оценки 
навыков применения огнестрельного оружия включает в себя набор текстовых, числовых и визуальных 
данных, которые позволяют построить процесс тренировки с использованием мультимедийных средств, 
хранить общую информацию, которая содержится в персональной карточке подготовки стрелка, результаты 
его тренировок, а также данные о состоянии его огневой подготовки. 

Данная база данных позволяет: сохранять необходимый для работы биотехнической системы набор 
данных; отображает их в оптимизированном виде; обеспечивает быстрый каскадный поиск, уменьшает 
время доступа к необходимой информации; обеспечивает хранилище информации для электронного 
документооборота в сфере организации тренировки в стрельбе из огнестрельного оружия. 

В разработанной базе данных информация размещается в виде таблиц (сущностей), в которых 
хранятся уникальные наборы данных определенных типов. В качестве строчек данных таблиц выступают 
экземпляры этих сущностей, а в качестве столбцов – их атрибуты. 

На этапе концептуального проектирования были выделены 6 таблиц, которые обеспечивают 
функционирование биотехнической системы. Связь между сущностями осуществляется с помощью 
первичных ключей, которые позволяют получить каскадный доступ от родительских сущностей к дочерним. 
Следующим этапом является логическое проектирование, целью которого является развитие 
концептуальной модели с учетом корреляционной модели БД. На данном этапе были переработаны связи 
«многие-ко-многим» в структуры с промежуточной сущностью, удалены избыточные связи, многозначные 
атрибуты преобразованы в отдельные сущности. 

На этапе логического проектирования БД уже содержала 10 сущностей, основными из которых 
являются: "Strilok" (первичные данные о стрелке), "Strilok_card" (начальные стрелковые навыки и 
функциональные особенности стрелка), "Target_catalog" (каталог электронных мишеней), "Result" 
(результаты стрелковых сессий на БТС), "Weapons_catalog" (каталог параметров короткоствольного 
оружия), "Cartridges_catalog" (каталог параметров патронов), "Operators" (информация об операторах). 

Кроме этих основных таблиц, база данных содержит технические таблицы, назначения для 
оптимизации организации данных и связей между ними. Это таблицы "Image_target" (сохранение данных о 
статических электронных мишенях), "Video_target" (сохранение данных о динамических электронных 
мишенях), "Definition" (обеспечение связи «многие-ко-многим» между таблицами "Strilok" и 
"Weapons_catalog"). 

Разработанная база данных для БТС соответствует базовым принципам, обеспечивающим ее 
целостность и совместимость с остальными компонентами системы: открытость и доступность, 
совместимость, преемственность, оптимальность структуры, расширяемость. 
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Анотація.	В	доповіді	розглянуто	структурну	схему	та	принцип	дії	засобу	вимірювання	рівню	молока	для	

переносного	 доїльного	 апарату	 стійлової	 установки	 та	 його	 первинний	 фотоелектричний	 вимірювальний	
перетворювач.	
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Abstract.	The	paper	deals	with	block	diagram	and	principle	of	the	measuring	device	to	the	level	of	milk	for	a	portable	

milking	machine	installations	and	stall	its	initial	photoelectric	measuring	transducer.	
Key	words:	milking	machine,	milking	stall	unit,	photoelectric	transducers	level	of	milk.	
	
Актуальним	 завданням	 є	 впровадження	 на	 існуючі	 стійлові	 доїльні	 установки	 сучасних	 доїльних	

апаратів	 з	 функцією	 керування	 процесом	 доїння	 та	 інформаційно‐вимірювальних	 систем	 зоотехнічних	
параметрів	 на	 їх	 основі.	 Важливою	 задачею	 є	 вимірювання	 удою	 та	 інших	 параметрів	 тварини	 за	 допомогою	
переносних	доїльних	апаратів,	що	є	елементами	вищевказаних	інформаційно‐вимірювальних	систем.	Розглянемо	
запропонований	 засіб	 вимірювання	 рівню	 молока	 та	 його	 первинний	 фотоелектричний	 вимірювальний	
перетворювач,	на	основі	якого	можливе	вимірювання	цілого	ряду	зоотехнічних	параметрів	тварин.	Схематичне	
конструктивне	 креслення	 вимірювального	 фотоелектричного	 перетворювача	 рівню	 наведено	 на	 рис.	 1,	 а,	 а	
структурну	схему	засобу	вимірювання	рівня	молока	на	його	основі	‐	на	рис.	1,	б.	

 

 
Рис. 1. Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки та його первинний 

вимірювальний перетворювач: 1 - рівень молока; 2 - корпус молокоприймальної камери, ФП - фотоприймач. 
 
Первинний вимірювальний перетворювач рівня молока для переносного доїльного апарату 

стійлової доїльної установки (рис. 1, а) складається з N фотоприймачів на основі пари фотодіод - 
операційний підсилювач [1]. Фотодіоди фотоприймачів розташовані так, що рівень верхньої границі 
діафрагми кожного фотодіоду співпадає з рівнем нижньої границі діафрагми наступного фотодіоду. В 
результаті, в еквіваленті утворюється діафрагма висотою N·H та шириною D. Навпроти кожного фотодіоду 
знаходится інфрачервоний випромінювач з конденсорною лінзою для забезпечення рівномірного світлового 
потоку на всій площині фоточутливого шару [2]. 

Розглянемо принцип дії засобу вимірювання рівню молока для переносного доїльного апарату 
стійлової  установки на основі його структурної схеми (рис. 1, б). Вихідні сигнали фотоприймачів на основі 
пари фотодіод-операційний підсилювач UF1, UF2, UF3,... UFN поступають на вхід мультиплексора MX, за 
допомогою якого здійснюється послідовне під'єднання цих сигналів до входу аналого-цифрового 
перетворювача ^/#. Результат аналого-цифрового перетворення вихідного сигналу кожного фотоприймача у 
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вигляді коду NADC передається до порта уведення мікроконтролера MCU. На основі отриманих даних 
мікроконтролер здійснює розрахунок рівня молока і представляє результат вимірювання у вигляді коду NH . 

Встановимо функціональний зв'язок між вихідними напругами фотоприймачів та рівнем молока. Як 
випливає з рис. 1, а, діафрагма одного з фотоприймачів, позначимо його порядковий номер через m , 
частково перекрита молоком, і його вихідна напруга знаходиться в межах від  0 до максимального 
значення UFMAX, яке буде на виході фотоприймача при повністю відкритій діафрагмі і визначається виразом 

02FMAX I ZZ

I
U S R DL

r
 .                                                                               (1) 

Тоді у всіх фотоприймачів з номерами від m+1 до N діафрагма буде повністю відкрита, а у 
фотоприймачів з номерами від 1 до 1m  - повністю закрита. Значення m  визначається програмно шляхом 
аналізу вихідних кодів аналого-цифрового перетворювача відповідних сигналам UF1, UF2, UF3,... UFN  Таким 
чином, рівень молока буде визначатися сумою висот закритих молоком діафрагм фотоприймачів з номерами 
від 1 до m-1 і рівнем закриття діафрагми m того фотоприймача. Вираз для визначення рівня молока в 
приймальній камері доїльного апарату має вигляд 
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де  UFM - вихідна напруга m - того фотоприймача.  
Визначимо абсолютну методичну похибку вимірювання рівня молока. Припустимо, що похибка, 

яка зумовлена неточністю виконання діафрагми настільки мала, що нею можна знехтувати. Тоді загальна 

похибка буде мати наступні складові: похибка вимірювального перетворення, похибка встановлення VS , 

яка зумовлена відхиленням від вертикалі положення молокоприймальної камери доїльного апарату, 
коливанням поверхні молока, наявністю крапель молока та піни, похибка квантування аналого-цифрового 
перетворювача. 
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Позначимо через SM площу дна молокоприймальної камери. Тоді об'єм i- тої порції молока 
визначається виразом 

Mi M MiV S H ,                                                                                                 (4) 

де  HM - рівень молока в камері перед скиданням i- тої порції. 
Загальний удій тварини визначається виразом 
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  ,                                                                                              (5) 

де  NM - кількість порцій молока, скинутих в молокопровід на протязі часу доїння однієї тварини. 
Під час видоювання тварини вимірюється поточний час. Це дає можливість визначення важливих 

зоотехнічних показників тварини, а саме : час доїння DT , тривалість латентного періоду - час між початком 

доїння та видоюванням 200 г молока, інтенсивності молоковиділення на протязі перших 30 с з початку 
доїння, інтенсивності молоковиділення на інтервалі з 30 до 60 с з початку доїння, інтенсивності 
молоковиділення на інтервалі з 60 до 90 с з початку доїння, миттєвого значення інтенсивності молоко 
виділення та середньої інтенсивності молоко виділення. 

Використання розглянутого засобу вимірювання рівню молока для переносного доїльного апарату 
для стійлової установки дозволить відмовитись від практики періодичних контрольних видоювань тварин з 
метою визначення їх середнього удою. 
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Анотація.	 В	 роботі	 приведено	 методику	 та	 результати	 лікування	 онкологічних	 захворювань	 за	

допомогою	фотодинамічної	терапіїї.	
Ключові	слова:	фотодинамічна	терапія,	фотосенсибілізатор,	лазерне	випромінювання.	
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THE USE OF PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE TREATMENT OF CANCER 
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Annotation.	In	this	paper,	given	the	methodology	and	results	of	cancer	treatment	using	photodynamic	terapiyiyi.	
Keywords:	photodynamic,	therapy	photosensitizer,	laser	radiation.	
	
Вступ. Проблема онкологічних захворювань займає значне місце в сучасній медицині. Рак є однією 

з основних причин  смертності у світі. В останні роки концепцією клінічної та експериментальної онкології 
є органозберігаюче лікування пухлин. Арсенал методів, що дозволяє проводити органозберігаюче лікування 
розширився завдяки принципово новому методу лікування – фотодинамічній терапії.  Дана терапія 
базується на деструкції злоякісних новоутворень у результаті виникнення ряду фотохімічних реакцій при 
впливі різних видів світлового випромінювання певної довжини хвиль та лікарського препарату – 
фотосенсибілізатора, що вибірково накопичується в пухлинній тканині. Ефективність фотодинамічного 
пошкодження сенсибілізованої клітини визначається внутрішньоклітинною концентрацією 
фотосенсибілізатора, його локалізацією в клітині та фотохімічною активністю системи «фотосенсибілізатор-
світло-кисень», а в кінцевому результаті – квантовим вивільненням генерації синглетного кисню чи 
реактивною здатністю вільних радикалів. 

  Фотодинамічна терапія — це метод лікування раку, який включає в себе поєднання спеціальних 
препаратів (фотосенсибілізаторів) і світла  з хвилями певної довжини. Фотосенсибілізатори, які мають 
властивість накопичуватися в пухлині, вводять внутрішньовенно або дають пацієнтові перорально. При 
поєднанні  світла з хвилями певної довжини,  фотосенсибілізатори виробляють особливу форму кисню, яка 
руйнує ракові клітини. 

В основі ФДТ лежить явище підсилення цитотоксичності деяких речовин, так званих 
фотосенсибілізаторі (ФС), під дією випромінювання оптичного діапазону. Щоб органічна речовина була 
фотосенсибілізатором, його молекула обов’язково повинна мати в своєму складі хромофорну групу атомів, 
яка може поглинати світло видимої або ближньої ультрафіолетової області спектру. 

Механізм протипухлинної дії ФДТ складний, і неповністю вивчений. Припускають, що поглинання 
енергії світла молекулою ФС переводить його з електронного початкового стану (1PS) в триплетний стан 
(1PS*), тобто на більш високий енергетичний рівень. Збуджені молекули ФС швидко повертаються в 
попередній стан, передаючи при цьому енергію іншим молекулам або випромінюючи кванти флуоресценції. 

Коли надлишкова енергія збудженого ФС передається молекулам біологічних тканин (реакції 2-го 
типу), утворюється високо реактивний синглетний кисень, який взаємодіє з протеїнами, нуклеїновими 
кислотами і ліпідними мембранами клітин, викликаючи їх загибель. В процесі реакцій 1-го типу молекула 
збудженого ФС безпосередньо взаємодіє з субстратом клітини, передаючи свою енергію іншим з’єднанням. 
В результаті можуть утворюватись супероксид, гідроксил та інші вільні радикали. Ці високооктанові 
молекули викликають пошкодження клітинних структур і приводять до апоптозу або некрозу клітин. 

Поглинувши квант світла, молекула отримує додаткову енергію і переходить в збуджений стан. При 
цьому один з двох електронів, що знаходиться на верхній заповненій молекулярній орбіталі, переходить на 
вищий енергетичний рівень. В залежності від того, як орієнтовані спіни цих двох електронів, стани 
називають синглетними або триплетними. Поглинувши квант енергії молекула переходить із основного 
стану в синглетний збуджений стан. В такому стані вона може перебувати не більше декількох мікросекунд, 
а іноді навіть не більше наносекунд.  Далі можуть відбуватись процеси з такими фізичними механізмами. 
Молекула може випромінити квант світла з іншою довжиною хвилі,  це явище називають флуоресценцією. 
Можливе розсіяння енергії молекулою з подальшим перетворенням її в тепло, або навіть дисоціація 
молекули. Але є ще один механізм, і, як правило, він реалізується в фотосенсибілізаторах  – це перехід в 
триплетний стан. Триплетний стан характеризується часом життя порядку сотих або тисячних секунди, хоча 
в особливих умовах, наприклад в замороженому розчині, молекула може знаходитись в триплетному стані 
декілька секунд або навіть десятки секунд. При переході в триплетний стан теж можливі декілька 
механізмів: теплове розсіювання енергії та фосфоресценція. Найбільший інтерес являють ті реакцій, які 
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приводять до утворення вільних радикалів та активних форм кисню. Наприклад, збуджений сенсибілізатор 
може відірвати атом водню від молекули білка. Білкова молекула перетворюється в радикал і починається 
ланцюг окислювальних реакцій. Далі молекула фотосенсибілізатора передає атом водню іншим молекулам і 
відновлюється до початкового нейтрального стану з можливістю поглинання наступного кванта світла.  

Мета і задачі дослідження. Метою нашої роботи було впровадження фотодинамічної терапії в 
лікування пацієнтів в Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері. 

Ефективність ФДТ залежить від багаточисленних факторів і визначається фотофізичними і 
хімічними властивостями ФС. Спектр поглинання ФС визначає оптимальну для проведення ФДТ з даним 
препаратом довжину хвилі, що відповідає як правило максимуму поглинання ФС. Глибина ефективного 
проникнення лазерного випромінювання залежить від довжини хвилі, а також оптичних властивостей 
біологічної тканини. Ключовим фактором в ФДТ являється здатність ФС локалізуватись переважно в 
патологічно змінених тканинах з мінімальним накопиченням в оточуючих здорових тканинах. Ефективність 
ФДТ також залежить від типу ФС, його хімічної структури (гідрофільної, ліпофільної або амфіфільної), 
концентрації в тканині мішені, ступеня оксигенації тканин. Внутрішньоклітинна локалізація ФС виявляє 
вплив на характер клітинного пошкодження, при цьому мітохондріальна локалізація в більшому ступені 
приводить до апоптозу, тоді як локалізація в плазматичних мембранах або лізомах частіше всього викликає 
некроз. Вважалось, що кінцева ефективність ФДТ визначається концентрацією ФС в тканині-мішені, і що 
максимальний ступінь пошкодження досягається при опромінення пухлини в момент часу, коли 
спостерігається максимальне накопичення ФС в патологічному центрі в порівнянні з оточуючими 
здоровими тканинами. Однак дослідження показують, що визначальне значення, крім прямого цитотоксиної 
дії, грає протисудинна дія ФДТ. Після ФДТ відбувається оклюзія судин в зоні дії, що приводить до гіпоксії 
та порушенню трофіки пухлинної тканини. Порушення перфузії з наступним гіпоксемічним некрозом 
являється важливим варіантом клітинної загибелі поряд з прямим пошкодженням клітинних структур, і 
часто, визначає безрецедивну виживаємість хворих.  

Матеріали і методи. В період з липня по листопад 2012 року в Вінницькому обласному клінічному 
онкологічному диспансері проліковано шляхом проведення фотодинамічної терапії 10 хворих. ФДТ 
проводилась апаратом “ХІРУРГ–М” за допомогою випромінювання з довжиною хвилі 660 нм та потужністю 
2 Вт. В якості фотосенсибілізатора був використаний “фотолон”. Апарат “ХІРУРГ–М” призначений для 
виконання широкого спектру хірургічних маніпуляцій, мета яких вапоризація (пошарове видалення 
біологічних тканин); корекція форми и об'єму здорових тканин з естетичною та лікувальною метою; 
коагуляція біотканин; розсічення біотканин; силова термотерапія. Переваги застосування лазерного 
пристрою  полягає в малотравматичності, адже точний, строго дозований вплив лазерного випромінювання 
забезпечує мінімальне пошкодження навколишніх тканин; надійному гемостазі – за рахунок коагуляції крові 
на стінках розрізу лазерні операції практично безкровні. Крім того лазерні операції менш болючі для 
пацієнта, ніж традиційні втручання; інколи анестезія непотрібна або достатньо тільки місцевої анестезії. 
Оскільки максимум поглинання фотосенсибілізатора  припадає на 400 нм та 660 нм , то доцільно при 
лікуванні застосовувати саме ці довжини хвиль. 

Результати. При лікуванні поєднувались методи традиційного лікування, як наприклад 
поліхіміотерапія  та імунотерапія, хірургічне втручання та ФДТ. Лікуванння із застосуванням 
фотодинамічної терапії проводили для пацієнтів з такими захворюваннями: меланома шкіри, рак прямої 
кишки та статевих органів, рак легенів. На грудень 2013 року у пролікованих хворих ознак продовження 
хвороби і метастазування не виявлено. Пацієнти знаходяться на постійному диспансерному обліку. При 
лікуванні поєднувались методи традиційного лікування, як наприклад поліхіміотерапія  та імунотерапія, 
хірургічне втручання та ФДТ. 

Висновок. Аналіз сучасних тенденцій новітніх методів діагностики та лікування в онкології 
показує, що в більшості випадків на перше місце сьогодні виходять методи, які мінімізують інвазивність, 
фармакохіміям та фізично небажані впливи на організм пацієнта.  Метод ФДТ відрізняється від традиційних 
методів лікування злоякісних пухлин (хірургічної операції, променевої та хіміотерапії) високою 
вибірковістю впливу, відсутністю ризику хірургічного втручання, тяжких місцевих та системних ускладнень 
лікування, можливістю багатократного повторення при необхідності лікувального сеансу і поєднанням в 
одній процедурі флуоресцентної діагностики і терапевтичного впливу. Незважаючи на те, що метод ФДТ 
застосовується в клінічній практиці вже більше 25 років, актуальним залишається питання оптимізації цього 
методу і пошуку шляхів підвищення його ефективності. Застосовуваний в лікуванні препарат  має ряд 
переваг в порівнянні зі своїми найближчими аналогами. Таким чином, при лікуванні хворих, у яких не 
можливо проведення оперативного лікування курсу променевої терапії або курсу ПХТ в зв'язку з важкою 
важкої супутньої патології або відсутності згоди хворого на великий об'єм операції, фотодинамічну терапію 
слід розглядати, як альтернативний метод лікування. 
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Анотація.	 У	 статті	 представлено	 результати	 досліджень	 систем	 зондування	 біологічних	 об’єктів,	 що	

вимірюють	власне	 випромінювання	людини,	 зокрема	клітин,	 органів,	 систем	організму,	 зокрема	представлено	
результати	 досліджень	 моделей	 зондування	 біологічних	 об’єктів.	 Розглянуто	 методи	 відновлення	 зображень	
біологічних	 мікрооб’єктів,	 задачею	 яких	 є	 компенсація	 розмиття	 зображення,	 викликаного	 обмеженим	
розділенням	 системи.	 В	 результаті	 обробки	 зображення	 можна	 отримати	 систему	 дистанційного	 зондування	
біологічних	 об’єктів	 з	 ефективною	 роздільною	 здатністю	 вище,	 ніж	 у	 систем,	 які	 не	 використовують	 таку	
обробку.	 Проаналізовано	 можливість	 застосування	 моделей	 на	 основі	 лінійних,	 не	 ітераційних	 та	 ітераційних	
методів.	Обґрунтовано	вимоги	щодо	дискретизації	для	забезпечення	умов	суперрозділення.		

Ключові	 слова:	 медична	 діагностика,	 біологічний	 мікрооб’єкт,	 дистанційне	 зондування,	
суперрозділення,	міліметрове	випромінювання.	
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Annotation.	The	paper	presents	the	results	on	investigation	of	models	for	remote	sensing	of	biological	objects.	

The	registration	of	human	self‐radiation	in	the	millimeter	range	allows	diagnostics	of	common	health	of	human	organism	
and	its	functional	systems	as	well.	It	has	been	investigated	techniques	for	visualization	of	biological	microobjects.	The	aim	
of	 such	 techniques	 is	 to	 compensate	 blur	 caused	by	 limitation	of	 system	 resolution.	As	 result	 of	 the	 image	processing	
system	is	available	remote	sensing	of	biological	objects	with	an	effective	resolution	higher	than	systems	that	do	not	use	
this	processing.	There	are	analyzed	possibilities	of	using	models	based	on	linear,	non‐iterative	and	iterative	methods.	It	
has	been	based	requirements	for	discretization	at	the	superresolution	conditions.	
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Реєстрація власного випромінювання людини в міліметровому діапазоні дозволяє діагностувати як 
загальний стан організму, так і його окремих систем. Для реєстрації такого випромінювання необхідно 
створення системи дистанційного зондування біологічних об’єктів. Основна задача систем дистанційного 
зондування біологічних об’єктів – зібрати інформацію про розподіл зон норми та патології організму та 
відобразити її у видимому зображенні. До однієї з найбільш важливіших характеристик систем зондування 
біологічних об’єктів, що потребують особливої уваги, відноситься кутове розділення. Підвищити кутове 
розділення можна застосовуючи методи суперрозділення, засновані на математичній обробці виміряних 
радіометричних даних. Ціль такої обробки – компенсувати викривлення зображення, викликані обемеженим 
кутовим розділенням системи, шляхом математичного рішення зворотної задачі. Дослідження моделей 
систем зондування біологічних об’єктів дозволять визначити шляхи підвищення ефективності 
діагностування організму людини через локальне визначення на ранніх стадіях патології біологічних 
об’єктів із застосуванням методів суперрозділення.  

Модель формування зображення, що спостерігається при зондування біологічних об’єктів враховує 
адитивний шум n, адитивне загальне зміщення рівня b, коефіцієнт пропорційності k та вплив апаратної 
функції h. Параметри k і b визначають, як напругу на виході радіометра системи зондування (або відліки на 
виході АЦП) співвідносяться з радіояскравісною температурою випромінювання на вході радіометра, що 
виражена в кельвінах. Ці величини виражають загальний коефіцієнт пропорційності та зміщення нуля, 
викликані всіма лінійними перетворюваннями сигналу всередині системи. Потрібно мати на увазі, що 
неправильна оцінка (вимірювання) b має дуже сильний вплив на характеристики нелінійних методів 
суперрозділення [1]. Адитивний шум n є моделлю для шуму в системах зондування біологічних об’єктів. 
Більше того, в більшості випадків він може рахуватися адитивним білим гаусовським шумом. «Білизна» 
шуму тут повинна розумітися в просторовій області, а не в часовій. Якщо апаратна функція є трансляційно-
інваріантною, то інтеграл загального вигляду перетворюється в згортку і модель можна записати в області 
просторових частот, перейшовши до Фур´є-образів всіх величин. Вплив апаратної функції зводиться до 
фільтрації низьких просторових частот, при якій низькочастотні спектральні компоненти мало змінюються, 
а високочастотні дуже послаблюються.  

Розглянемо методи відновлення зображень, які дозволяють компенсацію розмиття зображення, 
викликаного обмеженим розділенням системи. Ці методи дозволяють відновлювати просторові частоти, 
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ослаблені в процесі вимірювання, і навіть ті з них, які знаходяться за границями частоти зрізу. В результаті 
обробки зображення можна отримати систему зондування біологічних об’єктів з ефективною роздільною 
здатністю вище, ніж у систем, які не використовують таку обробку.  

Не ітераційні методи є результатом аналітичного рішення задачі мінімізації того або іншого 
функціоналу, зокрема методу оптимальної фільтрації. Результатом застосування методу найменших 
квадратів є широковідома формула псевдо згортки. Одним з варіантів оператора регуляризації є 
оптимальний (вінеровський) фільтр [2]. Розглянутий вінеровський фільтр є окремим випадком метода 
регуляризації Тихонова і випливає з нього за умов, що сигнал и шум є стаціонарними гаусовськими 
випадковими процесами з відомими статистичними властивостями. Його недоліком є те, що він потребує 
знання спектральних характеристик сигналу і шуму, а вони можуть бути отримані з результатів 
вимірювання тільки наближеними емпіричними методами. Нелінійні методи, як слідує з назви, містять 
нелінійні операції, які дозволяють відновити просторові частоти навіть за частотою зрізу. З усіх нелінійних 
методів розглянемо ітеративні алгоритми сем´ї Люсі-Річардсона. Ці алгоритми названі по імені авторів, які 
вперше запропонували їх [3]. Вони сходяться до максимально правдоподібному рішенню с додатковою 
умовою сходимості рішення. Цей алгоритм, однак, має на увазі пуасоновськую статистику шуму, що не 
завжди можна застосувати в радіометрії. Більш коректною формою для випадку гаусовського шуму є 
алгоритм ISRA (Image Space Reconstruction Algorithm – алгоритм відновлення простору зображень) [4]. 
Основні властивості алгоритмів: вони сходяться до максимально правдоподібному рішенню рівняння; 
зберігають невід´ємність функції; не використовують додаткових уявлень відносно апаратної функції (таких 
як трансляційна інваріантність, дзеркальна симетрія). Алгоритм ISRA є ресурсоємкісний в порівнянні з 
іншими алгоритмами, він показує гарну стійкість та призводить до суттєвого підвищення розділення [5]. 

На практиці вимірювання проводяться в кінцевій кількості точок, так що координата є дискретною. 
Рішення також є функцією дискретної просторової змінної. При переході від безперервних координат 
необхідно приймати в розрахунок можливий ефект накладання частот і теорему Котельнікова. На практиці 
частота Найквіста має бути вищою, чим частота зрізу апаратної функції при вимірюванні даних і вище, чим 
максимальна частота у відновленому зображенні при застосуванні алгоритмів надрозрізнення. Виникає 
ситуація, коли в процесі вимірювання інтервал дискретизації вибрано правильно, але при наступній обробці 
методами суперрозділення виникають більш високі частоти. При використанні ітераційних методів може 
виникнути момент, коли вихідної частоти дискретизації перестає вистачати для коректного уявлення всіх 
частот – виникає ефект накладання частот. В таких випадках можна використати метод субпіксельного 
розбиття, при якому обробка даних проводиться з таким інтервалом дискретизації, що відрізняється від 
вихідного, який з самого початку достатній для представлення всіх просторових частот результату 
зображення. Ефективним і відносно простим підходом є передискретизація в ціле число разів, тобто 
інтерполяція. Для збільшення частоти дискретизації вихідного зображення в N раз береться сітка з кількістю 
вузлів по кожній з координат в N раз більше ніж у вихідної. Пікселі вихідного зображення копіюються на 
нову сітку з кроком N, а проміжні пікселі заповнюються нульовими значеннями. Після цього проводиться 
НЧ фільтрація для приведення спектру у відповідність з вихідним. При цьому використовується 
прямокутний ФНЧ з частотою зрізу, що дорівнює частоті Найквіста для вихідного зображення. Вказані 
операції виконуються і над зображенням, яке буде піддаватися обробці, і над апаратною функцією, після 
чого все чисельне інтегрування у відповідності до конкретного алгоритму суперрозділення проводиться вже 
по новій сітці. 

В результаті досліджень визначено моделі зондування біологічних мікрооб’єктів, які 
характеризують процес реєстрації міліметрового випромінювання, що дозволяє виявляти області норми та 
патології із можливістю її візуалізації. 
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Анотація.	 Досліджуються	 методи	 та	 механізми	 проходження	 випромінювання	 крізь	 біооб’єкт	 та	

встановлено	залежності	оптичних	параметрів	лікувального	опромінення	в	процесі	фотоферезу.	Вибрана	модель	і	
сформульовано	 критерії	 для	 оперативного	 контролю	 параметрів	 з	 метою	 підвищення	 ефективності	 його	
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Неінвазивна медицина в останні роки набуває широкого застосування, особливо, технології 

біологічної дії ультрафіолетового випромінювання із використанням нових оптико - електронних пристроїв 
(ОЕП). Впровадження цих технологій передбачає опромінення ділянки пошкодженої шкіри біооб’єкта (БО) 
й зумовлена властивістю молекул речовин, що входять до складу клітин живих організмів, поглинати кванти 
випромінювання та спричиняти фотохімічні реакції, які змінюють їхню структуру і функції [1-3]. Для 
керування процесом випромінювання ультрафіолету при діагностиці та лікуванні необхідно враховувати 
стан БО до і в процесі лікування різних захворювань шкіри (екзем, псоріазу, фототерапії пухлин тощо). 
Лікувальна дія залежить від довжини хвилі, інтенсивності, тривалості, локалізації площі опромінення, 
повторюваності процедур, а також від чутливості і реакції організму. Відомо, що в неконтрольованих 
випадках може спостерігатися сенсибілізоване пошкодження нуклеїнових кислот, білків та ліпідів, 
порушення енергетичного обміну клітин за рахунок фотохімічного руйнування окремих компонентів, що в 
свою чергу потребує оперативного врахування реакції організму.    

Розвиток цих технологій потребує удосконалення пристроїв опромінення із впровадженням 
контролю параметрів процесу й оцінюванням дози впливу на БО при лікуванні псоріазу та інших 
захворювань шкіри [3]. Оцінювання енергії поглинання ультрафіолету в діапазоні А (320 - 400 нм) та 
контролю змін патологічної поверхні БО із визначенням геометричних параметрів, динамічною зміною 
розсіювання та поглинання, що потребує оперативної корекції інтенсивності потоку падаючої хвилі. На 
основі математичного і фізичного моделювання для прогностичності контролю проведення процесу, 
запропоновано імпульсне опромінення поверхні БО. Розроблені алгоритми оптимального керування із 
врахуванням стану поверхні при неперервному контролі параметрів та взаємодії світлового потоку з 
аномаліями шкіри. Використання світлодіодних матриць для оптико - електронних пристроїв (ОЕП) 
динамічного опромінювання забезпечують проведення  фотомедичних технологій в  діапазоні довжин хвиль 
(320 - 400) нм. Вони володіють вищим коефіцієнтом корисної дії і можливістю просторового розподілу 
енергії для вибраного випромінювання в малих площинах опромінення при зміні її кривизни. Важливим є 
те, що такі ОЕП характеризуються незначною величиною робочої напруги та потужності (для світлодіодів 
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серії Bio - UV LED: 5.5 - 7.5 В, 30 - 60 мкВт), малою інерційністю і надійною роботою в імпульсному 
режимі, забезпечують динамічне керування випромінюванням в заданому діапазоні енергетичних та часових 
параметрів. 

Для процесу опромінення шкіри в імпульсному режимі значення відбитої енергії від БО 
моделюється функцією, що є розв’язком лінійного неоднорідного диференціального рівняння 2-го 
порядку[4], яке у просторі змінних стану набуває  такого вигляду: 
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де у термінах калманівської фільтрації:  

nY —  вектор стану БО,  

n — вектор входу (параметри опромінення), 

 Α — матриця стану БО,  
Β — матриця входу (енергія імпульсного опромінення на основі апріорних даних),  
C — матриця виходу (відбита енергія від БО),  
D — матриця впливу параметрів входу на зміну параметрів матриці виходу.  
За методом калманівської фільтрації про опромінення БО та отримані значення енергії від поверхні 

опромінення, значень автокореляційної та взаємокореляційної функцій шумів, періодично рекурсивною 
процедурою визначають матриці, за допомогою яких оцінюють змінні стану та їх дисперсії. Отримані 
результати служать для розроблення алгоритмів і побудови динамічної системи керування опроміненням 
шкіри людини в залежності від її попереднього  стану.    

Створена система керування ОЕП із використанням Embeded Microcontroller Board   дозволяє 
оператору спостерігати за проведенням сеансу БО та приймати правильні рішення щодо корегування 
режимів опромінення в інтерактивному і автоматичному режимі в залежності від оцінювання ефективності 
процесу під час його проведення та виявлених змін стану пошкодженої шкіри для окремого пацієнта. 

Удосконалено систему керування динамікою програмованих змін амплітудних, просторових і 
спектральних характеристик випромінювання ОЕП для забезпечення роботи фотостимуляційних імпульсних 
режимів опромінення БО, що забезпечує достовірність контролю пошкодженої шкіри. На основі 
математичної моделі поширення оптичного випромінювання в БО та відбиття від пораженої поверхні, 
встановлено вимоги щодо вибору оптимальних параметрів, які визначають характеристики розроблюваної 
матриці ОЕП й оцінювання стану поверхні опромінення зі змінною кривизною, що враховано при 
розробленні алгоритму контролю  для ефективного опромінення. 
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Existing 3D compression algorithms use both techniques adapted from the 1D and 2D cases (like wavelets, 

entropy coding, and predictive coding), and completely different approaches that take advantage of the properties of 
3D surfaces (like Edgebreaker, Subdivision Surfaces, and triangle strips)  

The current model can accommodate any scene graph and graphics primitives’ representation formalism. 
The architecture model is composed by three layers: textual data representation, binarization and compression. The 
only requirement on this representation is that it should be expressed in XML. Any XML Schema (specified by 
MPEG or by external bodies) may be used. The goal of ISO/IEC 14496-25 (P25) [1] is to specify an architectural 
model able to accommodate party XML based description of scene graph and graphics primitives , binarization 
tools, MPEG-4 3D Graphics Compression tools. Currently three XML Schemas are supported: XMT, COLLADA 
and X3D. Current methods for 3D compression may be grouped into three categories: 

Mesh-based methods that traverse a polygon mesh representing an object's surface -- Edgebreaker, Java3D 
compression, Topological Surgery, etc. 

Progressive and hierarchical methods that transmit a base mesh and a series of refinements -- Compressed 
Progressive Meshes, subdivision-based approaches, Compressed Normal Meshes. 

Image-based approaches that encode not an object but a set of pictures – QuicktimeVR and IPIX MPEG-4 
Part 25 includes a graphics compression framework for XML-based scene graph formats. P25 is a transparent layer 
allowing reducing the data size and exposing a bitsream syntax that is streaming friendly. P25 can be plugged to 
authoring tools for 3D graphics as final module before storage or transmission as well as to rendering engines or 
visualization tools as initial module. 

MPEG 4 defined specific tools for compressing each type of data independently. The tools for mesh 
compression comprise 3D Mesh Coding (3DMC) and Wavelet Subdivision Surface (WSS) for animation Coordinate 
Interpolator, Orientation Interpolator and Position Interpolator (CI, OI, PI), Bone Based Animation (BBA) and 
Frame based Animated Mesh Compression (FAMC) 

Three-dimensional mesh compression is so important that it has been incorporated into several 
international standards. VRML [2] established a standard for transmitting 3D models across the Internet, MPEG-4 
[1], which is an ISO/IEC multimedia standard developed by the Moving Picture Experts Group for digital television, 
interactive graphics, and interactive multimedia applications, also includes three-dimensional mesh coding (3DMC) 
algorithm to encode graphics data. The 3DMC algorithm is also based on the topological surgery algorithm, which 
is basically a single-rate coder for manifold triangular meshes. Furthermore, MPEG-4 3DMC incorporates 
progressive 3D mesh compression, non-manifold 3D mesh encoding, error resiliency, and quality scalability as 
optional modes.  

Progressive compression of 3D meshes is desirable for transmission of complex meshes over networks with 
limited bandwidth. In progressive compression and transmission, a coarse mesh is transmitted and rendered first. 
Then, refinement data are transmitted to enhance the mesh representation until the mesh is rendered in its full 
resolution or the transmission task is cancelled by the user. Progressive mesh compression is closely related to the 
work on mesh simplification. 

However, 3D compression remains an active area of research, in part because many 3D models are still too 
large to be used efficiently with currently available methods, and because no one knows how much further 3D 
compression may be improved.  
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Главные задача, которая стоит сейчас перед мировым судоходством это качественная доставка 

грузов и сохранение человеческой жизни на море. Постоянно улучшается конструкция судов и условия 
жизни экипажа. Также проводится постоянная работа по повышению квалификации как работающих на 
судне людей, так и берегового персонала. Однако каждый год происходит более 200 крупных аварий, в 
которых гибнет около 2000 человек. Как спасти жизнь людей, покинувших тонущее судно? В этих целях 
создана глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания 
(ГМССБ), использующая современные системы цифровой и спутниковой связи, такие как аварийные УКВ-
радиостанции для обеспечения связи между терпящими бедствие людьми и спасательными службами, 
аварийные радиобуи, посредством которых определяются координаты места бедствия, а также аварийные 
радиолокационные ответчики, направляющие на близком расстоянии спасателей на место события.  

В данное время широко используется аварийный радиобуй (АРБ) или EPIRB (Emergency position 
identification radio beacon), который передает сигнал бедствия на 70-м канале (УКВ-диапазон) посредством 
цифрового избирательного вызова . Цифровой избирательный вызов – особый вид связи, применяемый для 
первоначального вызова судовых и береговых станций с различными приоритетами с целью дальнейшей 
радиосвязи радиотелефоном или радиотелексом. ЦИВ обеспечивает передачу ограниченного числа 
формализованных сообщений, передаваемых в закодированном виде с помощью двоичных сигналов. 

УКВ АРБ применяется при удалении от берега не более 60 километров, то есть в зоне прямого 
распространения УКВ-радиоволн. 

Опознавание АРБ осуществляется по его идентификационному номеру, в качестве которого 
используется девятизначный номер ЦИВ (MMSI). Этот номер включается в излучаемый буем сигнал. 

Активация АРБ выполняется либо вручную с помощью тумблера, либо автоматически. В этом 
случае при погружении судна на глубину около 6 метров в механизме крепления АРБ к корпусу судна 
автоматически срабатывает гидростатическое устройство самоотделения и АРБ за счет положительной 
плавучести поднимается на поверхность. Автоматическое включение АРБ происходит посредством 
замыкания специальных контактов в морской воде. О включении и, следовательно, излучении сигнала 
бедствия сообщает стробоскопическая лампа на корпусе АРБ. Аварийный радиобуй при этом должен быть 
привязан к спасательной шлюпке или плоту, чтобы предотвратить его дрейф и подачу ложных координат 
местности. 

В формат вызывной последовательности ЦИВ в качестве характера бедствия включается сообщение 
EPIRB emission.  

Вызовы бедствия УКВ АРБ передаются 5 раз подряд, после этого выдерживается пауза примерно 4 
минуты и затем опять передается пакет из 5-ти вызовов.[1] 

Для облегчения поиска УКВ буй должен иметь встроенный радиолокационный ответчик. РЛО 
используется для пеленгования судовыми радиолокационными станциями. 
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Минимальное время работы батареи после включения составляет 48 часов при окружающей 
температуре -20°C. Однако требование к продолжительности работы батареи УКВ АРБ выполняются не 
всегда. Используемые в качестве источника питания литий-ионные батареи очень чувствительны к 
изменениям температуры. при повышении температуры выше +40°C ёмкость таких батарей падает почти 
вдвое а также значительно ускоряются процессы саморазряда. В результате этого время работы УКВ АРБ в 
режиме излучения может быть намного ниже заявленного производителем, тем более в районах с жарким 
климатом. Это может привести к отключению УКВ АРБ и невозможности поиска и, как следствие,  гибели 
потерпевших кораблекрушение моряков. Для увеличения продолжительности работы в режиме излучения 
аварийного сигнала предлагается установить на УКВ АРБ в дополнение к аккумуляторной батарее также 
батарею солнечных элементов. 

 

 
Рис. 1. УКВ АРБ с батареей солнечных элементов 

 
Солнечные батареи устанавливаются на верхнюю поверхность батарейного отсека. Для повышения 

надежности солнечной батареи УКВ АРБ в условиях агрессивной морской среды, используются 
монокристаллические полупроводниковые фотоэлементы, толщиной до 3 мм, которые помещены в 
оболочку из особо прочного стекла, например типа «Gorilla Glass». Вырабатываемая фотоэлементами 
энергия идет в общую цепь УКВ АРБ для питания антенного излучателя и строболампы. Также в данной 
схеме  присутствует контроллер, который нормирует напряжение, вырабатываемое солнечной батареей к 
напряжению аккумуляторной батареи радиобуя.. Такое может произойти в условиях большой 
интенсивности солнечной энергии, когда мощность энергии, вырабатываемой солнечной батареей УКВ АРБ 
больше мощности потребителей. В зависимости от рабочего напряжения аккумуляторной батареи УКВ АРБ, 
которое может составлять от 8,4 В до 14,4 В, контроллер либо повышает напряжение на выходе из батарей, 
либо понижает его до более низкого уровня, необходимого для зарядки аккумуляторов, преобразовав 
излишек напряжения в дополнительный ток и обеспечив полное использование номинальной мощности 
батареи.   

Мощность, получаемая на выходе системы «солнечная батарея – контроллер»  суммарный к.п.д 
которого с учетом неравномерности облучения и внутренних потерь составляет 20% при площади батарей 
0,01 м2 будет составлять от 0,3 Вт на широте Нью-Йорка до 0,8 Вт в тропических и экваториальных 
широтах. При мощности передатчика УКВ АРБ равной 3 Вт можно получить выгоду в мощности до 35%, 
что продлевает время работы батареи с 48 до 70 часов. 
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Оповещение населения и органов власти об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и экологического характера, постоянное информирование населения о состоянии 
окружающей обстановки является одной из основных задач гражданской обороны. На сегодняшний день в 
Украине назрела необходимость модернизации существующих систем оповещения (в том числе входящего 
в их состав оборудования, которое уже выработало установленный ресурс, снято с производства, 
израсходовала все свои запасные части для ремонта и т.д.)  на автоматизированные, которые должны 
удовлетворять современным требованиям. 

При проектировании автоматизированной системы оповещения (АСО) и дальнейшем поддержании 
ее в постоянной готовности в процессе эксплуатации необходима оценка ее эффективности, которая 
определяется, в первую очередь, уровнем надежности системы (показателями надежности). При этом под 
надежностью системы понимают ее способность сохранять свои наиболее существенные свойства на 
заданном уровне в течении фиксированного промежутка времени при определенных условиях эксплуатации 
[1, 2]. В общем случае это определение справедливо и для АСО. Целью данной работы является 
сравнительный анализ надежности различных вариантов схемо-конструктивного построения 
радиоуправляемой АСО. 

Расчет надежности радиоуправляемой АСО в данном случае представляет процедуру 
последовательного поэтапного уточнения показателей надежности по мере отработки схемо-
конструктивного построения. Анализируемым показателем надежности была вероятность безотказной 
работы системы. В работе использован структурный метод расчета, основанный на представлении 
анализируемой системы в виде логической структурно-функциональной схемы, которая описывает 
зависимости состояний. 

Предложены варианты построения радиоуправляемой АСО с использование основной и 
дублирующей базовых станций транкинговой связи для передачи сигналов оповещения на разные типы 
радиоуправляемых устройств управления оконечными средствами оповещения, такими как уличными 
громкоговорителями и сиренами, радиотрансляционными узлами сети проводного вещания, станциями 
эфирного вещания и звукового сопровождения телевидения. Обоснована необходимость дублирования 
некоторых элементов системы. 
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В сучасних геополітичних, економічних, екологічних і військово-стратегічних умовах проблеми 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є дуже актуальними. 

На рис. 1 зображена структурна схема радіокерованого пристрою управління кінцевими засобами 

оповіщення (ПУКЗО) ПУКЗО-01Р, призначеного для оповіщення населення за допомогою сирен 

(електронних, електромеханічних) та радіотрансляційних вузлів мережею проводового мовлення.  

 

 
Рис. 1. Структурна схема радіокерованого ПУКЗО-01Р 

 

ПУКЗО-01 управляється з пульту управління засобами оповіщення (ПУЗО) кодованими сигналами 

індивідуальних і групових команд через мережу зв’язку. Кількість ПУКЗО-01 у групі задається програмно 

при визначенні зони оповіщення.  

Виконання кожної команди підтверджується з ПУКЗО-01 кодованими сигналами підтвердження 

виконання (невиконання) кожної команди.  
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Аварійні команди порушення початкового стану ПУКЗО-01 (у тому числі несанкціонований доступ) 

формуються ПУКЗО-01 автоматично та передаються на ПУЗО через мережу зв’язку.  

Кодований сигнал команди включення РТВ дешифрується в інтерфейсі УІНФ, який видає команду 

на вмикання живлення 12 В на комутаційний блок (КБ). КБ своїми контактами подає живлення на виконавчі 

пристрої включення РТВ або підтверджує їх включення, якщо РТВ був включений, перемикає вхід 

підсилювача трансляційного вузла  з  трансляції  програми  мовлення на трансляцію інформації оповіщення 

з ПУЗО.  

Після включення РТВ блок контролю БК-01 виконує контроль вихідних параметрів РТВ до виходу 

їх на номінальний режим. 

Після виходу параметрів РТВ на номінальний режим роботи, БК-01 формує сигнал про готовність 

РТВ і передає його на УІНФ, де він шифрується і передається в канал зв‘язку на ПУЗО. 

Після отримання ПУЗО відповіді про готовність РТВ, з ПУЗО передається кодовий сигнал команди 

включення вуличних гучномовців, котрий дешифрується в УІНФ, який передає пакет кодованих сигналів 

через РТВ на дистанційні комутаційні пристрої (ДКП), котрі підключають вуличні гучномовці до фідерів 

трансляційної мережі для відтворення інформації, яка буде передаватися з ПУЗО. 

Для впевненого включення ДКП, пакет кодованих сигналів передається з УІНФ три рази. 

Після підключення вуличних гучномовців до фідерів трансляційної мережі з ПУЗО передається 

кодований сигнал включення сирени у перервному, безперервному та інших режимах. Сигнал звучання 

сирени формується в УІНФ і передається на РТВ для трансляції мережею проводового мовлення. Тип 

сигналу сирени визначає оператор ПУЗО подачею відповідного кодованого сигналу на ПУКЗО. 

При відтворені сигналу сирени БК-01 видає на УІНФ сигнал підтвердження виконання команди, 

котрий через канал зв‘язку передається на ПУЗО.  

Для припинення відтворення сигналу сирени з ПУЗО передається кодований сигнал відключення 

сирени, котрим УІНФ відключає подачу сигналу сирени на РТВ, при цьому РТВ залишається включеним і 

готовим до відтворення мовних повідомлень. БК-01 видає на УІНФ сигнал підтвердження виконання 

команди відключення сирени, котрий передається у канал зв‘язку на ПУЗО. 

Для передачі мовної інформації проключається канал зв’язку між ПУЗО і ПУКЗО-01, після чого 

передається мовна інформація оповіщення, яка транслюється мережєю проводового мовлення. 

Після припинення оповіщення з ПУЗО передається кодований сигнал “ВІДБІЙ ОПОВІЩЕННЯ”, 

якими вимикається живлення 12 В від КБ. КБ переключає вхід РТВ на відтворення програми мовлення. При 

цьому контакти КБ подачі живлення на виконавчі пристрої включення РТВ розмикаються. РТВ 

відключається від мережі живлення, якщо до цього він був відключеним, і залишається включеним, якщо до 

цього  РТВ був включеним. БК-01 при цьому подає на УІНФ сигнал підтвердження виконання команди 

приведення ПУКЗО і РТВ у початковий стан. 
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Традиційно для зарядки акумуляторних батарей використовуються дротові з'єднання з 

використанням електричного контакту зарядного пристрою з дротами електричної мережі. Для того щоб 
позбавитись не надійного механічного електричного контакту з дротами мережі і до того ж підвищити 
безпеку та зручність процесу зарядки слід використовувати безконтактні зарядні пристрої. 

У сучасному світі вже нікого не здивувати інформацією про безконтактні зарядні пристрої за 
допомогою яких можливо дистанційно заряджати акумуляторні батареї тих чи інших гаджетів тощо. На 
даний час відомі такі основні принципи бездротової передачі електричної енергії: індукційний (на малих 
відстанях і відносно малих потужностях); резонансний (використовується в безконтактних смарт-картах і 
чіпах RFID); спрямований електромагнітний для відносно великих відстаней і потужностей (у діапазоні від 
мікрохвиль і пракично до видимої частини спектру). 

Прикладом використання явища індукції для передачі електроенергії та пристроїв для безконтактної 
підзарядки акумулятора служать електричні зубні щітки, вмонтовані модулі для безпровідної зарядки 
мобільних пристроїв в ультрабуках, моноблоки які заряджають акумулятори периферійних пристроїв [1]. У 
медицині безконактні системи енергопередачі заряджають акумулятори пристроїв які були імплантовані у 
тіло людини в процесі хірургічного втручання.  

Відомі на даний час пристрої такого типу працюють ефективно при відносно малих віддалях між 
передавачем та приймачем [2] або вимагають виконання досить екзотичних умов, наприклад, рідкого гелію 
та надпровідних соленоїдів [3]. Передача енергії шляхом створення енергетично замкнених резонансних 
потоків електромагнітної енергії [4] передбачає використання лише однієї приймальної системи. Крім цього, 
при передачі енергії використовуються відносно низькі частоти середньохвильового  діапазону 600кГц. 
Збільшення віддалі між передавачем та приймачем енергії можливе за рахунок відповідного збільшення 
потужності передавача електричної енергії. Такий шлях вирішення проблеми може погіршувати принципи 
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. Для вирішення даної проблеми пропонується 
модернізувати індуктивний безконтактний зарядний пристрій використавши резонансні кола та випрямляч з 
помноженням випрямленої напруги.  

 

 
Рис.1. Блок схема безконтактного зарядного пристрою 
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Пристрій для безконтактної зарядки складається з передавального і приймального блоків. 
Передавальний блок безконтактного зарядного пристрою містить: трансформатор (WT), випрямляч 
перемінної напруги (UZ), фільтр нижніх частот (LPF), стабілізатор (ST), задаючий генератор (AG), 
послідовний коливальний контур(LC), підсилювач потужності (AM) та передавальну котушку (L 
transmition). Живиться схема передавача від напруги мережі 220В. У приймальний блок включено 
приймальну котушку (L receining), випрямляч з помноженням випрямленої напруги (UZ), фільтр (LPF) та 
стабілізатор (ST). Для передачі енергії застосовується індукційний спосіб. Даний спосіб передачі 
використовує ефект електромагнітної індукції. 

Схема задаючого генератора виконана на таймері UC3845. Коливання генеровані генератором 
далекі за своєю формою від гармонійних. Враховуючи відносно велику вхідну ємність польового 
транзистора, а також керуючись необхідністю забезпечення роботи пристрою на певінй фіксованій частоті 
між генератором та транзистором ввімкнено послідовний LC контур з відповідною резонансною частотою.  
Потужний польовий транзистор підсилює потужність згенерованих коливань і подає їх на передавальну 
котушку, таким чином в обмотці утворюється змінний струм високої частоти, який створює навколо 
контуру електромагнітне поле. За рахунок цього в другій котушці утворюється змінна напруга, яка 
випрямляється, потім згладжується за допомогою LC фільтра. Для стабілізації напруги використовуємо 
стабілізатор. Стабілізатор підбирається виходячи з напруги, яка нам необхідна для зарядки акумулятора. 

Для передачі електричної енергії використовується дозволена для промислового використання 
частота 27,136 МГц, що позбавляє необхідності отримання відповідного дозволу на використання 
радіочастотного ресурсу. Оскільки передавач системи буде випромінювати в простір немодульовані носійні 
коливання то імовірність порушення таким передавачем принципу електромагнітної сумісності 
радіоелектронних засобів досить низька. Вибір відносно високої робочої частоти дозволяє, при тих же 
параметрах отриманої електричної енергії, зменшити, наприклад, ємності конденсаторів випрямляча з 
помноженням випрямленої напруги, а значить і габарити приймальної частини системи. Безконтактний 
зарядний пристрій належить до галузі радіотехніки і може застосовуватись в електроенергетиці, радіозв'язку 
та інших споріднених галузях техніки.  

Впровадження технології безконтактної передачі електроенергії на відстані і інтегурвання їх в 
сучасні пристрої, зменшить потребу в дротових системах, що значним чином підвищить надійність 
використання і безпеку пристроїв з автономним живленням.  
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У роботах по теорії активних R–фільтрів [1,2] рекомендується користуватись наступними 

апроксимаціями частотної характеристики  підсилювачів: 

зр / , VK p       (1) 

 /  ,V V в вK K p        (2) 

де  ωзр– частота зрізу  частотної  характеристики; p–комплексна частота; ωв– верхня гранична частота 
частотної характеристики; KV – коефіцієнт підсилення операційного підсилювача (ОП). 

Знайдемо робочі характеристики R–фільтра на прикладі фільтра  другого порядку при використанні 
апроксимації (2). Як буде показано нижче,  частотні характеристики типу (1) справедливі  лише при  
необмежено великому коефіцієнті підсилення ОП і  випливають з характеристик (2) як  окремий випадок. 
Розглянемо  загальну схему R– фільтра  другого порядку ( див. рис.1). 
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Рис.1 

 

Для цієї схеми можливо отримати  вираз для коефіцієнта передачі фільтра  за виходами  
підсилювачів ОП1 та ОП2: 
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де  11 12 22 21 1 ,, , , ,F F F F f – коефіцієнти передачі, які визначаються пасивною R– ланкою, а саме 11F – 

від виходу першого підсилювача до його входу, 12F  – від виходу другого підсилювача до  входу першого, 

21F –  від виходу першого до входу другого, 22F – від виходу другого до його  входу, 1 – f від  входу фільтра 

до входу першого  підсилювача, 2 f – від  входу фільтра до входу другого підсилювача. Оскільки вирази  у 

(3)  з принципової точки зору не відрізняються один від одного, то розглянемо для прикладу лише  один з  
них, а саме  – перший  застосувавши апроксимацію (2): 

   1 1 1 1 2 2 2 2/  , /  .ОП ОП в в ОП ОП в вK K p K K p        

Підставивши  її у (3), можна отримати 
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де  0   –  частота настроювання фільтра; Q –  добротність фільтра. 

Порівняння виразів (4)–(6) з виразами наведеними  у [1,2]  при використанні апроксимації (1) 

показує, що вони  еквівалентні лише коли 1 2,   . оп опK K  Вирази (4)–(6) справедливі  при  будь–

яких значеннях 1,    2  оп опK K і тому вони є більш точними. З них випливає низка висновків, які неможливо 

було  виявити раніше. Так наприклад, з виразу (4)видно, що наявність  у складі вільного члена   2 1/ опf K  

унеможливлює регулювання фільтра при F11=f1=0, а у разі  зменння  коефіцієнтів підсилення  частота 
настроювання фільтра ω0 зростає. 

Окрім того, наявність складової  1 2 1 2 1/   у виразі (6)в в оп оп вK K    накладає обмеження на 

величину максимальної добротності фільтра.  
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При 1  21,  1оп опK K   добротність досягає максимальної  величини,  проте цей максимум 

обмежується  середньогеометричним значенням з коефіцієнтів підсилення операційних підсилювачів та 
співвідношеннями між  верхніми граничними частотами і становить: 

1 2 1 2

1 2

 .оп оп в в
max

в в

K K
Q

 
 




 (8)

Максимально можлива добротність фільтра  буде  лише  рівності  коефіцієнтів підсилення  

операційних підсилювачів 1 2 , оп оп опK K K  та верхніх граничних частот 1 2в в в     

max maxQ = / 2.опK  

Висновки 
1. Проведений аналіз показав, що коефіцієнти підсилення операційних підсилювачів  слід вибирати 

щонайменше у два рази більшими  ніж бажана добротність активного фільтра.  
2. Зі збільшенням  коефіцієнтів підсилення операційних підсилювачів  добротність активного 

фільтра  все більше і більше  визначається параметрами  пасивного R– кола, причому  чутливість цього кола 
до нестабільності коефіцієнтів підсилення послаблюється. 
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Использование внутренних вставок для перераспределения пленочного течения по стенкам канала, 

отбора конденсата, а также для интенсификации перемешивания пара относится к известным, но не 
популярным методам интенсификации теплообмена при конденсации внутри труб. 

Этим определяется ограниченное число публикаций, посвященных экспериментальным 
исследованиям этих методов интенсификации [1-6].  

В работе [1] сообщаются результаты экспериментальных исследований конденсации хладона 
R113 внутри труб как с гладкими стенками, так и с внутренними витыми вставками. Геометрические 
параметры интенсификаторов не сообщаются. Эксперименты показали увеличение интенсивности 
теплообмена на трубах с микрооребрением на 50%, на трубах со вставками на 23%. 

В работе [2] сообщаются сведения об экспериментах по исследованию теплообмена при 
конденсации паров хладона R113 в горизонтальных трубах с перемешивающими вставками. По 
утверждениям авторов вставки способствовали разделению потока. Следствием этого разделения и 
вращения было основательное радиальное смешение при минимизации градиентов температуры, 
скорости и концентрации в паровой фазе. 

Выполнялись сопоставительные эксперименты на гладких трубках и со вставками при 
различных внутренних диаметрах 6,4 мм, 12,7 мм и 19 мм.  

Результаты экспериментов показали, что во всех трубках (как со вставками, так и без них) с 
ростом числа Re растет число Nu. Отношение средних коэффициентов теплоотдачи в трубах со вставками 
к тем же величинам, для пустых трубок, при прочих одинаковых условиях, всегда превышало 1 и 
достигало максимального значения 1,85 при Re=2500, а при дальнейшем увеличении числа Re это от-
ношение уменьшалось. 

Эффекты интенсификации от введения вставок для теплообмена при конденсации оказались 
примерно такими же,  как и при однофазном течении. 

Экспериментальные исследования проводили внутри горизонтальной трубы с продольными 
ребрами в виде сопряженных полуокружностей авторы работы [3]. Показана возможность интенсификации 
теплообмена в 1,5...2 раза при кольцевом режиме течения пленки конденсата. Такой режим возникает при 
больших плотностях теплового потока. При умеренных и малых плотностях теплового потока при 
пленочной конденсации преобладает раздельное течение. 

В этом случае продольное профилирование вряд ли будет эффективным. 
Так как в режиме раздельного течения пленки и пара закономерности теплообмена при 

конденсации внутри труб близки к таковым при конденсации на внешней поверхности, то в эксперимен-
тальных исследованиях в [4] с малыми и умеренными тепловыми потоками в качестве интенсификаторов 
использовались проволочные спирали,  вставляемые внутрь труб. 

Приведенные в работе данные показали, что спирально-проволочное оребрение позволяет 
интенсифицировать процесс теплообмена в 1,5...2,2 раза. Опыты показали, что, как и для случая 
конденсации пара на наружной поверхности горизонтальной трубы с проволочным оребрением, 

изменение диаметра проволоки мало влияет на коэффициент теплоотдачи k .  



Обмін практичним досвідом та технологіями 

150 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

Аналогичный характер изменения k  от плотности теплового потока q и полутора - двукратная 

интенсификация теплообмена по сравнению с гладкой трубой наблюдались при конденсации пара внутри 

горизонтальной трубы с проволочной спиралью при давлении 0,16 бар ( KTн
0323 ). 

Для определения влияния скорости пара на процесс конденсации в трубе со спиралью были 
проведены опыты с продувкой пара. Оказалось, что при атмосферном давлении изменение скорости пара на 
выходе из трубы от 0 до 6 м/с не влияет на интенсивность конденсации внутри трубы. 

Так же, как и для конденсации пара на наружной поверхности трубы с проволочным оребрением, 
теплопроводность стенки трубы оказывает существенное влияние на средний коэффициент теплоотдачи. 

Снижение k  по сравнению с из  объясняется тем, что с уменьшением теплопроводности стенки 

уменьшаются перетечки тепла из зон с повышенной температурой стенки, что отмечено в местах с более 

низкими локальными коэффициентами теплоотдачи k . В результате в местах с более высокими 

k полезный температурный напор меньше, чем в зонах с более низкой теплоотдачей (ближе к основанию 

проволок и нижней части трубы). 
В работе [5] приводятся экспериментальные данные по интенсификации теплообмена при 

конденсации путем закрутки парового потока с помощью шнековых завихрителей. 
Известно, что закрутка, потока газа и жидкости, текущих в трубах, является эффективным 

средством интенсификации теплообмена. Однако до настоящего времени отсутствовали исследования 
процесса конденсации в закрученном потоке.  

В [5] определялись локальные коэффициенты теплоотдачи   при конденсации чистого водяного 

пара атмосферного давления в горизонтальной трубе с внутренним диаметром 18внd мм . 

Закрутка потока пара осуществлялась местным шестизаходным завихрителем шнекового типа с 
углом закрутки 450 и наружным диаметром 18 мм, длиной 47 мм и с соотношением площади выходного 
сечения закручивающего участка к полному сечению трубы, равным 0,327 и 0,65 (рис. 1).  

Вначале проводились опыты в условиях отсутствия закрутки потока. Затем, постепенно, через 
определенные промежутки длины шнековый завихритель вводился в экспериментальный конденсатор со 
стороны выхода двухфазного потока из толстостенного участка. Место нахождения шнека изменялось от 
150 мм до 400 мм за сечением измерения температур стенки в толстостенном участке. 

 

 
Рис. 1. Схема включения шнековых завихрителей: 1 - задающий участок, 2 - измерительный участок, 3 - адиабатный участок, 4 
- сечение измерения температуры стенки, 5 - шнековый завихритель, 6 - шток передвижения шнека, I - пар, II - охлаждающая 

жидкость, III  конденсат 

 
При местной закрутке однофазного потока максимальная интенсификация теплообмена достигается 

непосредственно в области нахождения завихрителя. По мере удаления от него теплоотдача резко 
снижается. В месте установки завихрителя из-за сужения потока средняя скорость пара будет в 1,5...2,5 
раза выше, чем в пустой трубе. Так как одновременно в закрученном потоке коэффициент сопротивления 

3C  может в несколько раз превосходить 0C  для незакрученного потока, то непосредственно вблизи 

расположения завихрителя сила трения на границе раздела фаз может существенно превосходить силу 
тяжести. Это означает, что в закрученном потоке переход к кольцевому режиму течения фаз будет происхо-
дить при значительно меньших средних (рассчитанных по всему сечению трубы) скоростях пара, чем в случае 
отсутствия завихрителя. 

Опыты показали, что расположение шнека относительно термопар в исследованном диапазоне 

изменения режимных параметров незначительно влияет на локальные по   стT . Максимальное 

расхождение по средним  по   значениям стT  при различных поворотах шнека составляет 10%.  

Закрутка парового потока существенно увеличивает гидравлическое сопротивление. 
Сопоставление опытных данных по теплообмену при конденсации в закрученном потоке, с 

известными закономерностями теплообмена в однофазном закрученном потоке, обнаруживает как некоторое 
сходство, так и различие в процессах. 

Так же, как и для однофазного потока, максимум в интенсификации теплоотдачи наблюдается в 
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области расположения шнека, по мере удаления от него интенсивность теплообмена резко снижается. 
Однако при конденсации в отличие от теплообмена при однофазном течении интенсификация 
теплоотдачи увеличивается при средней скорости основного потока. Кроме того, на интенсивность 

теплообмена оказывает влияние число плRe , с ростом которого теплоотдача уменьшается. Объясняются 

полученные закономерности процесса наличием пленки конденсата на стенке канала. 
Теплообмен при конденсации существенно зависит от взаимодействия фаз на границе их раздела. 

Это взаимодействие усиливается с ростом скорости течения пара  0w  и плотности теплового потока q , так 

как оба эти параметра влияют на коэффициент трения на границе раздела фаз. 
Снижение интенсивности теплообмена при конденсации в закрученном потоке с ростом числа 

плRe  свидетельствует о том, что в пленке конденсата сохраняется преимущественно ламинарный режим 

течения. Поэтому можно предположить, что механизм воздействия закрутки потока на интенсивность 
теплообмена при пленочной конденсации состоит в увеличении трения на границе раздела фаз и 
уменьшении вследствие этого толщины пленки конденсата.  

Предложенная методика расчета теплоотдачи при конденсации в закрученном потоке является 
приближенной, так как основана на ограниченном экспериментальном материале.  

Однако даже из представленных данных следует, что закрутка парового потока - перспективный 
метод интенсификации теплообмена при конденсации, если имеются достаточно высокие скорости пара, и 
нет особых ограничений по сопротивлению. 

В работе [6] сообщаются сведения о результатах экспериментальных исследований теплоотдачи при 
пленочной конденсации R-11 внутри горизонтальной трубы со спирально-проволочной вставкой.  

По оценке автора в условиях опытов в трубке осуществлялось преимущественно раздельное 
течение. Достигнута интенсификация теплоотдачи в 40% по сравнению с гладкостенными трубами. 
Предполагается использовать такой метод интенсификации на практике. 

Выводы 
1. До последнего времени отсутствуют достаточно обоснованные теорией и экспериментом 

рекомендации относительно выбора оптимальных методов интенсификации конденсации, которые при 
небольшом увеличении гидравлического сопротивления по сравнению с гладкой поверхностью давали бы 
максимальное увеличение теплопереноса с 1 м2. поверхности.  

2. Существующие методы расчета теплообмена при конденсации пара внутри труб с внутренними 
вставками имеют расхождение с экспериментом до 30 и даже выше процентов. 

 
Литература 

 
1. Azer N.Z., Said S.A. Augmentation of cendensation heat transfer by internally finned tubes and twisted 

tape inserts, The 7th Int. Heat Transfer Conf. Paper CS6, 1982 - pp. 33-38. 
2. Lin S.T., Azer Z.N., Fan L.T. Heat transfer and pressure drop during condensation inside horizontal 

tubes with static mixer inserts, ASHRAE Trans., 1980, Vol. 86, Part 1-2. - pp. 649-657.  
3. Риферт В.Г., Задирака В.Ю. Конденсация водяного пара внутри гладкой и профилированной 

горизонтальной трубы / В.Г. Риферт // Журн. Теплоэнергетика - 1978, - №8. – С. 77-80.  
4. Риферт В.Г., Задирака В.Ю. Исследование конденсации водяного пара внутри горизонтальной 

трубы с проволочной спиралью / В.Г. Риферт // Журн. Изв. ВУЗов. Энергетика, - 1983, - №6. – С. 77-81.  
5. Риферт В.Г., Сардак А.И. Интенсификация теплообмена при конденсации путем закрутки 

парового потока / В.Г. Риферт // Журн. ИФЖ, 1988, - Т. 54, - №1. – С. 92-98.  
6. Wang W. The enhancement of condensation heat transfer for stratified flow in a horizontal tube with 

inserted coil, Int. Heat Transfer Science and technology B-X, 1987 - pp. 805-811.  
 

References 
 

1. Azer N.Z., Said S.A. Augmentation of cendensation heat transfer by internally finned tubes and twisted tape inserts, The 7th Int. 
Heat Transfer Conf. Paper CS6, 1982 - pp. 33-38. 

2. Lin S.T., Azer Z.N., Fan L.T. Heat transfer and pressure drop during condensation inside horizontal tubes with static mixer inserts, 
ASHRAE Trans., 1980, - Vol. 86, - Part. 1-2. - pp. 649-657.  

3. Rifert V.G., Zadiraka V.YR. Kondensatsiya vodyanogo para vnutri gladkoy i profilirovannoy gorizontalnoy truby, Teploenergetika, 
1978,  No. 8. – pp. 77-80.  

4. Rifert V.G., Zadiraka V.YR. Issledovanie kondensatsii vodyanogo para vnutri gorizontalnoy truby s provolochnoy spiraly, Izv. 
VUZov. Energetika, - 1983, No. 6. – pp. 77-81.  

5. Rifert V.G., Sardak A. IG. Intensifikatsiya teploobmena pri kondensatsii putem zakrutki parovogo potoka, IFG, - 1988, - Vol. 54, - 
No. 1. – pp. 92-98.  

6. Wang W. The enhancement of condensation heat transfer for stratified flow in a horizontal tube with inserted coil, Int. Heat 
Transfer Science and technology B-X, 1987 - pp. 805-811.  

 



Обмін практичним досвідом та технологіями 

152 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

УДК 629.78  
С.Л. ГОРЯЩЕНКО, Є.О. ГОЛІНКА 

 
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРА 

 
Хмельницький національний університет, GSL7@ukr.net 

	
Анотація:	Представлено	моделювання	теплових	процесів	в	теплоакумуляторі	при	різних	режимах.	
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SIMULATION OF THERMAL PROCESS IN ACCUMULATOR OF HEAT 
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Abstract:	Presented	modeling	of	thermal	processes	in	heat	battary	in	various	modes.		
Keywords:	model,	battery	heat	
	
При розробці сучасних теплоакумулюючих баків виникають питання, що пов’язані з ефективністю 

їх використання для тих або інших умов експлуатації.  Ємність таких баків коливається від 1 до 3 м3. 
Габаритні розмірі залежать від висоти бака та його форми. Більшість сучасних баків є круглими, 
вертикального розташування. Визначення необхідних параметрів швидкості подачі води, яка нагріта для 
акумуляції тепла є першочерговою задачею. Від цих значень залежить час накопичення тепла та швидкість 
охолодження. Використаємо ПП SolidWorksдля створення моделі тепло акумуляційного бака та 
ППCosmosWork для дослідження процесів розповсюдження теплових потоків. (рис.1 и 2). 

 

 
Рис.1. Моделювання потоків течії в теплоакумуляторі при його наргіванні за 10 годин 

 

 
Рис. 2. Моделювання потоків течії в теплоакумуляторі при його наргіванні за 7 годин 

 
Таким чином було змодельовані теплові процеси, що протікають в тепло акумуляторі.Ефективна 

швидкість надходження гарячої води до акумулятора повинна бути в межах 1,25 м/с. 
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Аннотация.	Предложенная	 в	 докладе	модель	 управления	 сжигания	 топлива	 с	 переменной	 структурой	

была	получена	из	анализа	работы	нефтеперерабатывающего	завода.	Рассмотрены	ранее	применяемые	модели	

сжигания	 водородсодержащего	 газа.	 Выработана	 концепция	 сжигания	 водородсодержащего	 газа	 на	 примере	

барабанного	парового	котла,	предназначенного	для	работы	на	сертифицированном	топливе.	

Ключевые	слова:	водородсодержащий	газ,	нефтеперерабатывающий	завод,	сжигание	топлива	
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AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF THE BURN FUEL HYDROGEN CONTENT  
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Annotation.	The	model	of	control	of	burning	of	 fuel	offered	in	the	report	with	variable	structure	was	received	

from	the	analysis	of	operation	of	oil	refinery.	Earlier	applied	models	of	burning	of	hydrogenous	gas	are	considered.	The	

concept	 of	 burning	 of	 hydrogenous	 gas	 on	 the	 example	 of	 the	 drum	 boiler	 intended	 for	 operation	 on	 certified	 fuel	 is	

worked	out.		

Keywords:	gas	hydrogen	content,	oil	refinery	,	radio	horizon,	fuel	burning	

	

На нефтеперерабатывающих предприятиях предусмотрено использование пара, поступающего на 

ректификационную колонну для получения различных нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное 

топливо. Для производства пара предусмотрены паровые котлы, работающие преимущественно на 

газообразном топливе.  

В связи с нестабильной экономической ситуацией и ростом цен на газообразное топливо, на 

нефтеперерабатывающих предприятиях помимо природного газа сжигают газовые смеси, полученные с 

промышленных установок в результате переработки нефти. Газовые смеси сбрасываются в газовые 

коллекторы. Откуда потом используются на дополнительные нужды. Использования  смеси газов, как 

несертифицированным топливом, позволяет сократить потребление сертифицированных газов. Что 

позволяет сэкономить материальные нужды предприятия. Проблема использования несертифицированного 

топлива заключается в том, что паровые котлы при режимной наладке работают на топливе с постоянной 

калорийностью. В связи с тем, что в газовые коллекторы сбрасываются газы с различных технологических 

установок, работающих в различных режимах, невозможно получить постоянную калорийность газов. В 

результате чего сокращается возможность обеспечения генерации пара при соблюдении экологических 

норм. Поэтому возникает проблема сжигания топлива с различной калорийностью.  

Следует заметить, что данная проблема была рассмотрена на примере газовой смеси, обогащенной 

водородом. Данная смесь позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. В работе[1] 

осуществляется выбор различных топливных элементов методом смешанного целевого нелинейного 

программирования. В качестве топлива используется водород, полученный путем непрерывной очистки 

уходящих газов. Данный метод позволяет предприятиям не только экономить, но и получать прибыль. В 

работе[2] исследуется сжигания мазута и природного газа на нефтеперерабатывающем предприятии. При 

сжигании смеси природный газ был частично заменен на газ, обогащенный водородом и являющийся 

побочным продуктом операций каталитического риформинга и каталитического крекинга. Исследование 

показало, что использование топливных элементов в определенном соотношении  позволяет не только 

сократить потребление энергии, но также уменьшить выбросы в атмосферу. 



Обмін практичним досвідом та технологіями 

154 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

Анализируя литературные источники и поставленную проблему, целью данной работы является 

разработать автоматизированную модель, позволяющую сжигать газы различной калорийности.  

Для этого рассмотрим смесь газов с большим содержанием водорода (Н2 – 90,4%, СН4 – 7,3%, 

С2Н6+С2Н4 – 1,7 %, iС4Н8 +С4Н10 – 0,6 %), калорийность смеси составляет 18707 ккал/кг, а плотность – 0,178 

кг/м3. Сопоставим водородсодержащую смесь сертифицированному газу –  природный газ – CH4 – метан с 

калорийностью 8563 ккал/кг и плотностью 0,716 кг/ м3.  

В моделирование участвуют три паровых котла типа ДКВР 20-13-250 ГМ с реальной 

производительностью 18, 18 и 19 тонн пара в час, соответственно, работающие на один паропровод. Газы в 

котлы поступают с общего газопровода. По предварительным расчетом тепловыделение в топочной камере 

одного котла составят для смеси газов – 8 МВт, для природного газа – 15  МВт. Потребление топлива на 

производство пара составит 77 – 82 кг/т для природного газа и 36 – 38 кг/т для смеси газов для каждого 

котла. Максимальное потребление пара в летнее время составляет 25 т/ч. Максимально возможная 

выработка котлов для сертифицированного топлива составляет 56 т/ч. 

Анализ полученных предварительных результатов показал, что при 100% нагрузке котла, 

работающего на  водородсодержащем топливе, котел выработает только 54% от номинальной 

производительности. Следовательно, при сжигании водородсодержащего газа потребуется в два раза 

больше единиц оборудования, чем при сжигании сертифицированного топлива. 

И так, первой задачей в управлении системой с переменной структурой необходимо будет 

определить вид топлива, поступающего на вход котла. В зависимости от вида топлива установить 

включение котлов на соответствующую нагрузку. Математическая модель сжигания топлива 

рассматривается в работе [3]. 

Для получения производительности пара 25 т/ч работы паровых котлов потребуется задействовать 1 

котел на 67% мощности и один на 40% мощности для сертифицированного газа. Для водородсодержащего 

газа потребуется два котла по 18 т/ч на 80% нагрузке и один котел на 40% нагрузке. В случае сжигания 

водородсодержащего газа для получения заданной производительности пара задействовалось больше 

единиц оборудования, чем при использовании сертифицированного топлива.  При этом выбросы в 

окружающую среду сократились в полтора раза по сравнению с сжиганием сертифицированного газа.  

Следовательно, сжигания водородсодержащего газа позволяет экономить потребление 

сертифицированного топлива, но и улучшить экологический показатель выбросов в атмосферу. 
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Анотація.	 Представлено	 двопараметричнийнегасенсор	 на	 схемотехнічному	 С‐негатроні,	 перевагами	

якого	 є	 висока	 чутливість	 та	 схемотехнічна	 простота	 внаслідок	 використання	 від’ємноїємності	 та	 від’ємного	
активного	опору	С‐негатрона.	
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Abstract.Twoparameternegasensoron	 C‐negatronis	 presented.	 The	 negasensorhas	 such	 advances	 as	 high	

sensitivity	and	circuit	simplicity	because	of	negative	capacitance	and	negative	resistance	of	C‐negatron.		
Keywords:	capacitive	sensor,	negative	capacitance,	negative	resistance,	negatronics.	
	
Сучасний стан розвитку автоматизованих систем контролю та керування різноманітними 

технологічними і фізичними процесами характеризуються широким використанням первинних засобів 
збору та обробки інформації. При цьому сенсори входять до складу будь-якої інформаційно-вимірювальної 
або керуючої системи і в значній мірі визначають її метрологічні характеристики. Широке використання 
одержали частотні сенсори внаслідок їх загально відомих переваг, таких як висока завадостійкість, простота 
узгодження з пристроями цифрової обробки сигналів, висока точність. Підвищити чутливість такого 
сенсора, а відповідно і точність вимірювання фізичних величин, можна ввівши С-негатрон – електронний 
прилад, що в деякому режимі роботи має від’ємне значення диференційної ємності [1]. Наявність від’ємного 

активного опору ( )R  , що входить до складу еквівалентної схеми С-негатрона N-типу, буде забезпечувати 
можливість роботи в режимі автогенерації коливань.На рис. 1а. зображена схема двопараметричного 
сенсора на базі схемотехічного С-негатрона, реалізованого на операційному підсилювачі. Частота сигналу 
на виході буде залежати від двох параметрів: опору xR  резистивного первинного вимірювального 

перетворювача (фоторезистор, терморезистор, тензорезистортощо); і ємності 
xС  ємнісного первинного 

вимірювального перетворювача; та визначатися виразом  0 xf ' 1 / ( 2 R C )  , де С
 – сумарна ємність 

кола.Залежність частоти сигналу на виході для значень ємності вимірювального перетворювача 20…40пФ 
зображена на рис. 1б. 
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Рис.1. Схема  двопараметричногонегасенсора (а); залежність вихідної частоти від значень xС  (операційний підсилювач LF357, 
фоторезистор VT93N1, С1=45пФ, 1 – 0 Лк, 2 – 10 Лк) (б) 

 
Для значень xС  20…40пФ частота сигналу на виході 43… 149 кГц при відсутності освітлення, та 

291…831 кГц при освітленні 10 Лк. За рахунок від’ємної ємності відносна чутливість збільшена на 75%. 
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Аннотация.	 	 Рассмотрены	 проблемы	 и	 перспективы	 применения	 измерительной	 и	 вычислительной	

техники	в	задачах	предварительных	медицинских	осмотров	и	психофизиологических	тестирования	работников		
на	 производствах	 с	 повышенными	 требованиями	 к	 персоналу.	 	 Обсуждаются	 возможности	 измерительных	
комплексов,	перспективы,	направления	применения	и	ценообразования.			
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Annotation.		Problems	and	prospects	of	application	of	measuring	and	calculable	technique	are	considered	in	the	

tasks	 of	 preliminary	 physical	 examinations	 and	 психофизиологических	 testing	 of	 workers	 	 on	 productions	 with	
enhanceable	requirements	to	the	personnel.		Possibilities	of	measuring	complexes,	prospect,	direction	of	application	and	
pricing	come	into	question.			
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Измерительная техника довольно давно используется при решении задач охраны труда на 

производствах. Это прежде всего измерения параметров физических факторов (вибрация, шум, уровни 
электромагнитного излучения и т.д.) и химических загрязнителей в рабочей зоне. Данный класс аналоговых 
приборов все еще широко используется на Украине и позволяет проводить измерения как отдельных 
параметров среды в рабочей зоне так и их комбинации. В последние десятилетия, в связи с бурным 
развитием вычислительной техники, все больший упор делается на выпуске цифровых измерительных 
приборов, специализирующихся на измерении параметров отдельных типов физических факторов, так и 
многофункциональных  цифровых приборов с возможностью создания  баз данных измеряемых параметров 
и последующим подключением к ЭВМ. Такого класса приборы можно отнести ко второму этапу эволюции 
приборостроения, применительно к задачам охраны труда на производстве. Уже только одно это 
применение на производствах данных приборов существенно повысило эффективность и отдачу труда 
работников службы техники безопасности, уменьшило травматизм и уровень профессиональных 
заболеваний, позволило организовывать и проводить мониторинг параметров рабочей среды в рабочей зоне.  

Однако, как показывает опыт, дальнейшее совершенствование данной техники и даже если мы 
будем иметь чрезвычайно полную информацию о физических или химических характеристиках среды в 
рабочей зоне, все-таки не исключают травматизм или аварийную ситуацию, которая происходит  по вине 
работника.  Иногда причиной аварий подобного рода  называют «человеческий фактор». Чаще всего 
подобного типа травматизм или аварийные ситуации, возникают на предприятиях, где требуется 
повышенное внимание или формируются психологические нагрузки. Не последнюю роль в этих случаях 
играют  физические и химические факторы среды  в рабочей зоне и их сочетанное действие в определенных 
условиях труда. К таким предприятиям относятся предприятия горнорудной промышленности, химической, 
транспортная отрасль и т.д. В этих отраслях промышленности дополнительно  необходимо организовывать 
и проводить предварительный медицинский осмотр работника и оформлять на него соответствующее 
разрешение к проведению данного вида работы. Порядок проведения предварительных медицинских 
осмотров регламентируются соответствующими законодательными актами и выполняются на всех 
предприятиях выше указанных отраслей. Однако вопросами автоматизации проведения предварительных 
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(предрейсовых)  медосмотров уделялось мало внимания. Сложилась ситуация, когда по каждому из 
необходимых параметров имеются ранее разработанные аналоговые или современные цифровые 
измерительные приборы, но объединяющего автоматизированного комплекса со всеми возможностями 
вычислительной техники, с выдачей предварительного заключения  для медицинского работника, 
разработанного под определенную отрасль промышленности, с методическими рекомендациями и 
соответствующими разрешительными документами на Украине – нет. Необходимость в разработке и 
производстве подобного типа автоматизированных комплексах чрезвычайно велика.  Прежде всего это 
связано с тем, что цена аварий в подобных случаях измеряется не только жизнью самого работника, но и 
многими другими жизнями. Для примера отметим, что по Украине в год проводится только по 
подразделениям железной  дороги предрейсовых обследований более 5 мил. 

В настоящей работе рассматриваются результаты по разработке, внедрению и анализу эксплуатации 
двух типов автоматизированных комплексов: 1- автоматизированный комплекс для предварительного 
(предрейсового) медицинского осмотра водителей автомобильного транспорта, допускаемого к перевозке 
людей или опасных грузов, и 2- автоматизированный комплекс для психофизиологического тестирования 
лиц, с допуском к автоперевозкам. Задачей первого комплекса является проведение экспресс-анализа по 
основным жизненным показателям физического состояния водителя (машиниста) перед началом (или 
завершением) трудового дня. Это измерение температуры, артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, фиксация внешнего вида и пробы на алкоголь. Отметим, что в автоматизированном комплексе 
каждое из измеряемых параметров компонуется как отдельный измерительный блок. Такой подход 
облегчает организацию техобслуживания комплекса и унифицирует применение вычислительного блока как 
единого вычислительного центра. Второй комплекс позволяет автоматизировать процесс проведения  
периодических психофизиологических обследований работников, его результаты носят консультативный 
характер и рассматриваются как  профилактические мероприятия по раннему выявлению профессиональных 
заболеваний или отклонений в здоровье работников.  Особенностями данных комплексов является 
предоставление возможности самостоятельно работнику проходить предварительное (предрейсовое) 
медицинское обследование, а для медицинского персонала - организация удаленной работы с обследуемым 
работником, составление и ведение персональных баз данных пациентов и оперативное, совместно с 
руководством предприятия, принятие решений.  Использование данных измерительных комплексов на 
предприятиях с повышенными требованиями к персоналу позволяет построить единую  систему 
мониторинга  физических, химических характеристик среды в рабочей зоне и данных физического 
состояния работников.  

Одновременное рассмотрение в данной работе двух автоматизированных комплексов проводится 
целенаправленно, хотя медицинское предназначение  комплексов различно.  Прежде всего, это связано с 
общим применением вычислительной техники в данных приборах. В каждом из них, если рассматривать по 
отдельности, имеются измерительный и вычислительный блоки, в которых решаются задачи измерения 
параметров, формирования баз данных, статистическая обработка полученных результатов и возможности 
обмена информацией с другими комплексами или медицинскими центрами. Однако такие широкие 
возможности приборов повышает их стоимость и ограничивает сферу применения. Иными словами 
разработчики постоянно сталкиваются с вопросами рационального совмещения ценообразования и 
техническим наполнением  автоматизированных комплексов. На наш взгляд, наиболее перспективным 
направлением в этом плане является подход, когда потребителю предлагается измерительный прибор или 
комплекс, со строго необходимым уровнем оснащения вычислительными средствами. В свою очередь 
программные средства широкого профиля, формирование, ведение и учет баз данных (со всеми 
специфическими требованиями к ним), аналитическая и статистическая обработка материалов выносится за 
границы комплексов и концентрируется в специализированных центрах. Такими комплексами могут быть 
как приборы специального назначения (для предварительных медосмотров) с широкими функциональными 
возможностями и соответствующей стоимостью, так и бытового назначения, только с ограниченными 
возможностями, например, для взаимодействия с семейными врачами, и умеренной стоимостью.  Именно 
под таким углом зрения разработаны выше представленные комплексы. Медицинским центром, 
обеспечивающим обучение, управление и координацию работы выступает Украинский научно-
исследовательский институт медицины транспорта (Одесса) совместно с научным парком 
«Профилактическая медицина и охрана труда - новейшие системы и технологии» (Одесса).  
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МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ 
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Анотація.	 В	 статті	 розглядаються	 методи	 прогнозування	 попиту	 в	 задачах	 управління	 запасами	 в	

логістичних	 системах.	 Розглянуті	 основні	 підходи	 до	 прогнозування	 попиту	 методами	 вирівнювання	 та	
статистичного	 аналізу.	 Показано,	 що	 традиційна	 поліноміальна	 апроксимація	 параметрів	 попиту	 мало	
ефективна	 в	 задачах	 управління	 запасами,	 тому	що	 в	 реальних	 задачах	 рідко	 зустрічаються	нормальні	 закони	
розподілу	попиту.	

Ключові	слова:	попит,	логістична	система,	управління	запасами.	
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Annotation. The article discusses methods of forecasting demand in problems of inventory management in logistics systems. The 

basic approaches for demand forecasting methods for alignment and statistical analysis. It is shown that a traditional polynomial trend line 
options demand little effective in problems of inventory management, because in real life problems rarely meet the normal laws of distribution of 
demand. 
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В	останні	десятиріччя	промислове	виробництво	значно	ускладнилось,	зросли	вимоги	клієнтів	до	якості	

продукції	і	рівняобслуговування,	скорочувався	час	виведення	нової	продукції	на	ринок.	Все	це	потребувало	змін	
методології	і	технології	управління.	Відповідно	до	цього	потрібно	було,	з	одного	боку,	систематизувати	підходи	
до	управління	виробництвом,	а	з	іншого	боку,	прискорити	розв’язок	завдань,	які	стоять	перед	підприємством.	Їх	
складність,	 що	 постійно	 зростала,	 диктувала	 необхідність	 зняти	 з	 людини	 рутинні	 розрахункові	 функції,	
задіявши	 для	 цьогопотенціал	 обчислювальної	 техніки	 і	 дозволивши,	 таким	 чином,	 зосередитися	 на	 процесі	
прийняття	управлінських	рішень.	

Кінець	 ХХ	 сторіччя	 став	 етапом	 впровадження	 в	 виробничу	 і	 організаційну	 практику	 логістичного	
підходу	 до	 керування	 виробничими	 і	 організаційними	 системами,	 який	 розглядає	 виробничий	 процесс	 як	
процесс	 управління	 потоками	 масових	 матеріальних	 предметів	 від	 джерела	 його	 зародження	 до	 точки	
призначення.	Згідно	цієї	концепції	при	організації	управління	виробництвом	потрібно	прогнозувати,	планувати,	
керувати,	 оптимізувати	 і	 контролювати	 матеріальні	 та	 інформаційні	 потоки,	 що	 їх	 супроводжують,	 з	
урахуванням	 тривалості	 та	 вартості	 виробничих	 логістичних	 операцій,	 що	 реалізують	 технологічний	 цикл	
постачання	сировини	та	напівфабрикатів,	виробництва	та	реалізації	готової	продукції.		

Цепризвело до того, що практично кожне підприємство в тому чи іншому ступені використовує 
системи управління виробництвом, та процесами, що його супроводжують. Одним з найважливіших 
процесів, які притаманні любим виробничим та організіційно-економічним системам, є процес управління 
виробничими та торговими запасами, які забезпечують ритмічність, безупинність та надійність виробничого 
процесу. Відповідно до цього в наш час реалізація управління процессами постачання та виробництва в 
передових підприємствах здійснюється на основі впровадження систем стандартів MRP I 
(MaterialRequirementsPlanning), MRP II (ManufacturingResourcePlanning), ERP (EnterpriceResourcePlanning) 
[1, 2]. В той же час вартість цих систем настільки значна, що ігнорувати її просто неможливо.  

Застосування таких систем жорстко регламентує процедури управління матеріальними потоками у 
підготовчих і виробничих циклах підприємств і висуває жорсткі вимоги до своєчасності і точності процесів 
матеріально-технічного постачання. В таких умовах оптимальна організація процесівуправління запасами 
суттєво зменшує операційні витрати виробництва, собівартість продукції, забезпечуєстабільність 
виробництва в цілому. 

Тому проблемам моделювання процесів управління запасами приділяється суттєва увага в 
теоретичній та практичній діяльності дослідників та виробничників [3, 4].Особливу роль при цьому набуває 
задача прогнозування параметрів попиту на продукцію, що запасається. Тому ця задача є безумовно 
актуальною і в даній роботі ставиться задача аналізу основних методів і прийомів її вирішення. 

У всіх задачах управління запасами, що описують більш або менш тривалий проміжок часу 
доводиться рахуватися з можливими змінами характеристик розподілу попиту і періодично уточнювати ці 
характеристики. Найчастіше доводиться прогнозувати середнє значення попиту. Апарат теорії 
прогнозування, розвинений Н. Вінером, О.М. Колмогоровим і К. Шенноном, виявляється занадто 
громіздким і не може бути застосованим в багато номенклатурних задачах. В зв’язку з цим запропоновані 
емпіричні методи прогнозу середнього значення попиту, які добре зарекомендували себе на практиці. За 
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думкою Р. Брауна [5] більша частина виграшу за рахунок впровадження методів управління запасами в 
провідних компаніях США була отримана як раз за рахунок покращення прогнозу попиту. 

Найпростішим способом прогнозу середнього попиту є усереднення фактичних даних за всі 
попередні періоди. Однак при цьому тенденція зміни середнього, яка найбільш чітко прослідковується по 
самим останнім даним, буде нівелюватися даними застарілими, так що система управління запасами буде 
дуже повільно реагувати на зміну середнього.В теорії управління запасами найчастіше всього 
досліджуються ситуації, пов’язані із значним попитом на предмети постачання. Це дозволяє з невеликою 
похибкою переходити до неперервних функцій попиту. На жаль застосування класичних процедур 
вирівнювання статистичних розподілів дають значну похибку внаслідок того, що в реальних виробничих 
ситуаціях дуже рідко зустрічаються нормальні розподіли попиту [6]. 

Найкращі результати дає метод плинної середньої , згідно якого очікуваний попит за період t  
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де  )(x   – фактичний попит в періоді номер  . Вибір N  проводиться за умов розумного компромісу 
між стійкістю і швидкістю реакції системи управління запасами (при малому N  дуже велика роль 

випадковості, при великому – система відстає від змін попиту). 
Метод плинної середньої вимагає постійного зберігання звітних даних за N  періодів, що при 

великій кількості номенклатур запасів може стати вельми обтяжливим фактором. Другим його недоліком є 
неможливість урахування впливу давності інформації в межах N - періодного  відрізку. 

Метод експоненціального згладжування передумовлює розрахунок очікуваної середньої згідно 
)]1()1([)1()(  tatxtata   ,    (2) 

Де коефіцієнт )10(    визначає ступінь неузгодження між прогнозом і фактичним 
значенням попиту в попередній період. Інакше кажучи 

)1()1()1()(  tatxta  .                                            (3) 
Таким чином, при використанні цього способу необхідно пам’ятати лише старий прогноз та 

останню реалізацію попиту. За допомогою послідовних підстановок отримаємо 
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При достатньо великому k  коефіцієнти )1(
1 k стають малими і відповідні їм значення попиту 

перестають впливати на прогноз. 
Метод експоненційного згладжування забезпечує стійку реакцію системи на зміну попиту, при 

цьому швидкість реакції легко регулюється параметром   . Для запобіганню відставанню розрахункового 
середнього від фактичного можна ввести додаткову поправку на тренд, або швидкість зміни середнього. 
Якщо визначити тренд )(tb  як 

)1()()(  tatatb ,                                                                     (5) 
То прогноз тренду 

)2()1()1()(  tbtbtb   ,                                                    (6) 
а уточнений прогноз тренду 
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,                                                                 (7) 

де  )(ta  обчислюється згідно формули (4). 
Оцінка, що прийнята для параметра  , визначає, скільки минулих періодів здійснюють суттєвий 

вплив на оцінку середнього. Чим більша їх кількість (  мале), тім менша похибка в прогнозі очікуваного 
попиту при незмінному середньому. Може бути показано [5], що дисперсія похибки прогнозу дорівнює 

дисперсії попиту за період помноженому на 

2

. Отже, ефективна кількість періодів, що входить в 
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. Навпаки, коефіцієнт  , який дає еквівалент N - періодичного середнього , є 
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З іншого боку, збільшення   прискорює пристосування системи до середньої інтенсивності 
попиту, яка змінилася. Розумним підходом до визначення   є прорахунок прикладу планування постачання  
з галузі, що є близької до досліджуваної, на підставі реальних статистичних даних при різних   і вибору 
того із них, який дає найкраще наближення до послідовності реалізацій попиту, що реально спостерігається. 
Таке значення   може бути знайдено методом найменших квадратів.  

Із досліду закордонних досліджень для попиту, що змінюється повільно можна рекомендувати 

значення 1,0 . Для періодів зі значною зміною середнього попиту (особливо коли ця зміна є 

закономірною, а тому – передбачуваною)   збільшується до 0,3 – 0,5, а потім може бути знижено знову. 

Вибір N проводиться з умов розумного компромісу між сталістю і швидкістю реакції системи 

управління запасами ( при малому N дуже велику роль відіграє випадковість, при великому  - система 
відстає від зміни попиту). 

 Оскільки розрахунок прогнозу попиту за допомогою методу змінної середньої повторюється 

кожний період, зміни величини прогнозу попиту від періоду до періоду (від t до t +1 і т.д.) залежать рівним 

чином як від величини, що вводиться до розрахунку (для αt+1це буде αt), так і від величини, що виводиться 

з розрахунку (для α t+1це буде αt-N). Не врахування впливу давнини інформації є суттєвим недоліком даного 
методу прогнозу. 

Для того, щоб ліквідувати цей недолік на підприємстві для прогнозування детермінованого попиту 
на запаси готової продукції застосовують метод зваженої змінної середньої, при якому в формулу 

розрахунку прогнозу вводяться ряд коригуючих коефіцієнтів γ. Ці коефіцієнти коригують дію кожного 
місяця. Вибір значення коефіцієнта γ залежить від величини N. 

Коефіцієнт γ для N- періодної середньої може бути отриманий із співвідношення 

γt-k = 
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 Тоді формула (4.1) для розрахунку змінної середньої з урахуванням коригуючого коефіцієнта γ 
прийме вигляд 
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В цілому, методи прогнозування параметрів систем управління запасами в логістичних системах 
повністю вкладаються в стандартні методи і процедури теорії прогнозування і прийняття рішень. Метод 
змінної середньої незначно реагує на динамічні тенденції, які мають місце у звітному періоді, але він не 
може дати величину потреби на наступний період більшу, ніж найбільший елемент, який входить в 
динамічний ряд. 
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В теперішній час при великому застосуванні радіоелектронних виробів в машинах і апаратах 

рухомого складу є актуальною проблема визначення навантажень, у вигляді вібрацій і ударів. В деяких 
випадках виникають резонансні коливання, які в певній мірі збільшують динамічні навантаження 
радіоелектронної апаратури (в декілька разів), які приводять до виходу з ладу РЕА. Важливим є визначення 
власних частот коливань розрахунковим і експериментальними методами, а також експериментальними 
методами визначення можливих резонансів, щоб запобігти цих явищ в реальній апаратурі при вище 
згаданих умовах. На практиці часто встановлені частоти власних коливань не співпадають з величинами, що 
знайдені розрахунковим методом.  

Нами розроблена експериментальна установка для визначення форм і частот коливань друкованих плат 
та інших деталей РЕА. Установка (рис. 1) складається з масивного підстави 1 і чотирьох (або шести) стійок 2. 

Випробувана плата 5 чи інша деталь радіоелектронного виробу, яку можна віднести до пластин, 
кріпиться до стійок, або встановлюється в напрямні таким же чином, як і в експлуатаційних умовах. 

Для здійснення механічних коливань плати використовується зворотний п'єзоелектричний ефект 
[2]. До п’єзокристалу 3, який приклеюється в зручному місці на платі (краще з нижньої сторони) 
підводиться синусоїдальна напруга від звукового 
генератора. Для визначення резонансних частот коливань 
використовується п'єзокристал 4, приклеєний до плати 
(прямий п'єзоелектричний ефект). Своїми виводами цей 
кристал приєднується до осцилографу та частотоміра. 

Про резонанси плати судять за максимальним 
значенням амплітуди напруг другого п’єзокристалу, а 
про форму – шляхом обходу плати п’єзощупом або 
п’єзоолівцем 6. 

Переваги даної установки полягають у тому, що 
тут не потрібно високої кваліфікації обслуговуючого 
персоналу, малі витрати електричної енергії, при цьому 
оператор не схильний до дії електромагнітних полів і 
шумів різної інтенсивності. 

В основу даного методу покладені дослідження, 
що проведені Ф.Ф. Хладні у 1680 році в 
Стендфордському університеті. Складні малюнки, що 
утворені вузловими лініями піску або муки, на тонких пластинках Хладні вивчав більш докладно, ніж Гук, і 
вони ввійшли в історію під назвою фігур Хладні. 

Ця ідея Гука-Хладні була використана нами для вивчення форм коливань реальних функціональних 
плат РЕА на описаній вище установці.  

Аналіз результатів досліджень показав, що у діапазоні експлуатаційних частот функціональні плати 
інтегральні мікросхеми мають складної форми коливання, що говорить про деформацію як самих плат так і 
встановлених на неї інтегральних мікросхем. Слід також зазначити, що дослідження функціональних плат 
проводились на запропонованій установці і було визначено 6 резонансних частот у діапазоні 0-5000 Гц. 
Таким чином можливо визначити найбільш вразливі до пошкоджень місця на функціональних платах при 
механічних впливах. 
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Рис. 1. Установка для експериментального визначення 
форм і частот коливань функціональних друкованих 

плат 
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Тенденцією останніх років створення акустики залів (філармонічних, концертних, лекційних) є 

використання систем електронного керування звуком з розгалуженою системою гучномовців. 
Передбачається, що процесорне керування системою гучномовців дозволить «створити» у залі необхідні 
акустичні умови, незалежно від його архітектурного рішення. Однак, практичне впровадження даної 
концепції зустрічає труднощі, навіть при використанні сучасних електронних систем керування звуком. 
Справа в тому, що будь-яке приміщення є складною системою передачі звуку, що при правильному її 
«настроюванні» не тільки передає, але й максимально збагачує музичний звук, управляючи їм по досить 
складних фізичних законах. Системи електроакустики в принципі можуть створити ідеальні акустичні 
умови в будь-якій точці залу, диференціюючи умови озвучення по окремих зонах місць для глядачів, 
розділяючи їх по відносно кращим і гіршим умовах чутності. Але для забезпечення таких умов необхідно  
провести аналіз акустики залу для подальшого вибору місць розташування та програмування параметрів 
системі штучної реверберації. 

 

 
Рис.1 Прямі і відбиті сигнали в приміщенні 

 
Аналіз процесу розповсюдження звукових хвиль у приміщенні, рис.1, показує, що першим у точку 

прийому РТ, де перебувають вуха слухача або мікрофон, приходить за шляхом 1 прямий звук, потім за 
шляхом 2 звуки, відбиті від найближчих до джереа поверхонь, далі звуки за шляхом 3, відбиті від 
віддалених поверхонь. Пізніше приходять звуки, що перетерпіли дворазові відбиття на шляху 4, і т.д. 
Кількість відбиттів в одиницю часу зростає пропорційно другому ступеня часу. Внаслідок інерції слуху 
людина має здатність інтегрувати слухові відчуття, якщо вони тривають не більше 48 мс. Тому до корисного 
звуку, що підкріплює вихідний, відносяться всі хвилі, які досягають РТ протягом 48 мс після вихідного 
звуку. Запізнюванню на 48 мс відповідає різниця в шляху 17 м. Концентровані звуки, що приходять пізніше, 
сприймаються як луна. Відбиття від перешкод, що укладаються в зазначений проміжок часу, є корисними, 
бажаними, тому що вони збільшують відчуття гучності на значення, що доходять до 5-6 дБ, поліпшують 
якість звучання, надаючи звуку "жвавість", "пластичність", "об'ємність". Якість звучання залежить від того, 
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з яких напрямків й у якій послідовності приходять запізнілі звуки. Якщо перше відбиття надходить із 
фронтального боку, звучання погіршується, а якщо з тильної сторони, то різко погіршується. Прихід тільки 
трьох запізнілих сигналів по різних напрямках, незважаючи на відсутність ревербераційного процесу, 
створює ефект просторового звучання. 

 

 
Рис. 2 Цифровий ревербератор 

 
Досить істотне значення має час запізнювання початкових відбиттів стосовно моменту приходу 

прямого звуку й відносно один одного. Тривалості запізнювання повинні бути різними для найкращого 
звучання мови й музики. Гарна розбірливість мови досягається, якщо перший запізнілий сигнал надходить 
не пізніше 10 - 15 мс після прямого, а всі три повинні займати інтервал часу 25 - 35 мс. При звучанні музики 
найкраще відчуття просторовості й "прозорості" досягається, якщо перше відбиття приходить до слухача не 
раніше 20 мс і не пізніше 30 мс після прямого сигналу. Всі три запізнілі сигнали повинні розташовуватися в 
проміжку часу 45 - 70 мс. Найкращий просторовий ефект досягається, якщо рівні запізнілих початкових 
сигналів незначно відрізняються друг від друга й від рівня прямого сигналу.  

Для  управління процесом штучної реверберації залів були проведені розрахунки часу реверберації 
за методом Себіна, які дозволили отримати значення власного часу реверберації залу з урахуванням об’єму, 
форми, матеріалу та поверхні приміщення. Отримані значення використовуються для подальшої корекції 
часу відбиття і встановлення його оптимальних значень для відповідних зон залу на основі методів штучної 
реверберації. Для цього використовуються цифрові ревербератори. Алгоритми створення штучної 
реверберації використовують зворотний зв’язок для розгалужених ліній затримки, завдяки чому генерується 
необхідна кількість затухаючих повторень вихідного звуку.  Такий ревербератор, рис. 2, має декілька 
вхідних суматорів, з виходів яких сигнали через фільтри НЧ LPF потрапляють на першу групу елементів 
затримки DELAY і далі сумарний і зважений сигнал подається через коло зворотного зв’язку на входи 
суматорів. Ревербератор дозволяє встановлювати та регулювати  параметри, завдяки яким можна досягнути 
необхідного звукового ефекту, серед яких, затухання, придушення високих/низьких частот, розсіяння ранніх 
видбитків, величину приміщення та інші. 

Проведений аналіз, наведені співвідношення, параметри сигналів та пристрої можуть 
використовуватися   при проектуванні систем штучної реверберації приміщень різного призначення. 

 
Література 

 
1. Leo Beranek: Concert and Opera Halls – How They Sound. USA: Acoustical Society of America, 1996.  

' 
 

References 
 

1. Leo Beranek: Concert and Opera Halls – How They Sound. USA: Acoustical Society of America, 1996.  ' 
 



Обмін практичним досвідом та технологіями 

164 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

УДК 621.314.2, 004.415.2.031.43 
А.П. РУСУ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ КОНТУРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТОКА НАГРУЗКИ МЕЖДУ СИЛОВЫМИ КАНАЛАМИ ИМПУЛЬСНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  

 
Одесская национальна академия связи им А.С. Попова, тел.: (0482)705-04-35, e-mail: shurusu@mail.ru 

	
Аннотация:	 Рассмотрены	 особенности	 использования	 цифровых	 контуров	 управления	 на	 основе	

микроконтроллеров	 с	 ядром	 Cortex‐M3	 для	 равномерного	 распределения	 тока	 нагрузки	 между	 силовыми	
каналами	преобразователей	электрической	энергии.	Представлены	результаты	тестирования	рассматриваемого	
контура	на	примере	преобразователя	переменного	напряжения	мощностью	5	кВА.	

Ключевые	 слова:	 Cortex‐M3,	 цифровой	 контур	 управления,	 микроконтроллер,	 преобразователь,	
электрическая	энергия,	равномерное	распределение.	

	
A.P. RUSU 

 
USING DIGITAL CONTROL LOOP FOR DISTRIBUTION OF THE LOAD BETWEEN 

POWER CHANNELS OF SWITCHING POWER CONVERTERS 
 

Odessa national academy of telecommunication a.n. O.S. Popov, tel.: (0482)705-04-35, e-mail: shurusu@mail.ru 
	
Annotation.	The	features	of	the	use	of	digital	control	loops	based	microcontroller	with	Cortex‐M3	core	to	evenly	

distribute	 the	 load	between	the	power	channels	of	switching	power	converters.	The	results	of	 testing	 this	contour,	 the	
example	of	the	converter	AC	voltage	of	5	kVA.	

Keywords:	 Cortex‐M3,	 the	 digital	 control	 circuit,	 microcontroller,	 converter,	 electrical	 energy,	 the	 uniform	
distribution.	

	
Качество телекоммуникационных услуг напрямую зависит от качества электрической энергии, 

используемой для питания оборудования, которое обеспечивается преобразователями электрической 
энергии (ПЭЭ) постоянного и переменного тока. На сегодняшний день приоритетным направлением при 
конструировании современных ПЭЭ является импульсный метод преобразования с использованием 
цифровых контуров управления. Это позволяет уменьшить до 50% общее количество компонентов и до 40% 
размеры печатной платы [1].  

При создании современных ПЭЭ также широко используется модульный принцип построения, при 
котором устройство состоит из N однотипных взаимозаменяемых модулей – силовых каналов (СК). Это 
обеспечивает повышение их надежности, технологичности и снижение трудоемкости их изготовления, 
повышение уровня унификации и стандартизации. 

Одной из проблем, возникающих при разработке и эксплуатации ПЭЭ, является равномерное 
распределение тока нагрузки (РРТН) между силовыми каналами. Технологический разброс параметров 
элементов ПЭЭ приводит к неравномерному распределению преобразуемой мощности, и, как следствие, к 
перегреву элементов силовой части, снижению общей мощности и срока службы ПЭЭ. 

В докладе рассмотрены особенности использования цифровых контуров управления на основе 
современных 32-разрядных микроконтроллеров STM32 с ядром Cortex-M3 [2] для равномерного 
распределения нагрузки между СК ПЭЭ переменного напряжения [3]. 

Силовая часть рассматриваемых ПЭЭ состоит из входного и выходного сглаживающих фильтров и 
двух силовых каналов мощностью 2,5 кВА каждый (рис. 1), рассмотренных в [3]. Ключи с двухсторонней 
проводимостью S1.1 – S1.4, S2.1 – S2.4 собраны на основе IGBT транзисторов со встроенными диодами. 
Датчик РРТН собран на основе трансформатора тока TV1 AC1005 фирмы Talema (Чехословакия). 
Первичные обмотки W1, W2 образованы проводами, пропущенными через измерительное окно 
трансформатора TV1 таким образом, чтобы выходные токи СК, Iвых1 и Iвых2 в окне TV1 были направлены 
навстречу друг другу. В результате, на вторичной обмотке W3 формируется напряжение пропорциональное 
разнице токов Iвых1 и Iвых2. Этот сигнал через интегрирующую цепочку R3, C3, уменьшающую уровень 
высокочастотных пульсаций, поступает на один из входов аналогового мультиплексора MS 
микроконтроллера схемы управления STM32F103RBT6 фирмы ST Microelectronics. Нижний (по схеме) 
вывод обмотки W3 подключен к источнику смещения, образованного элементами R1, R2, C1, равного 
половине напряжения питания +Uп. Для учета возможного дрейфа напряжения смещения последнее также 
подключено к мультиплексору MS. Встроенный 12-разрядный АЦП микроконтроллера оцифровывает 
сигналы датчика РРТН и напряжения смещения. Результаты оцифровки через цифровой демультиплексор 
DX размещаются в ОЗУ микроконтроллера, после чего они становятся доступны программе.  

В программной части цифрового контура управления из сигнала РРТН вычитается сигнал 
смещения. Модуль знакопеременного сигнала РРТН поступает на вход сумматора, в котором накапливается 
сумма модулей сигнала РРТН в течение измерительного периода, в качестве которого было выбрано 10 
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периодов сети (0,2 с). После окончания времени измерения накопленная сумма поступает в модуль 
формирования поправки к ширине импульса Δt. Величина Δt формируется итерационным способом по 
критерию минимального значения накопленной суммы.  

Текущее значение Δt вместе с требуемой шириной импульса tтреб поступает в модуль формирования 
сигналов управления. Результирующая ширина импульса tи определяется по формуле: 

 

tи = tтреб(1 ± Δt), 
 

при этом знак «+» берется для первого силового канала, знак «–» – для второго. Для исключения опасных 
уровней перенапряжений в силовых каналах, возникающих при значительной асимметрии или выхода tи за 
пределы допустимых значений, величина Δt программно ограничивается на уровне ±0,05.  

Для проверки метода использовались силовые каналы с коэффициентом трансформации 
трансформаторов 0,55 (TV1.1) и 0,54 (TV2.1). Без РРТН, при напряжении на входе 160 В, выходе 220 В, 
мощности нагрузки 4 кВА токи СК составили Iвых1 = 9,8 А, Iвых2  = 8,2 А при перегреве силовых элементов на 
39 0С (СК1) и 22 0С (СК2). С РРТН при тех же условиях Iвых1 = 9,1 А, Iвых2 = 8,9 А при перегреве силовых 
элементов на 33 0С (СК1) и 31 0С (СК2). При номинальной нагрузке 5 кВА токи СК составили Iвых1 = 11,6 А, 
Iвых2 = 11,2 А при перегреве силовых элементов на 42 0С (СК1) и 40 0С (СК2). 

 

 
Рис. 1. ПЭЭ переменного тока с цифровым контуром РРТН 

 
Таким образом, разработанный цифровой контур РРТН позволяет компенсировать технологический 

разброс параметров СК ПЭЭ и, следовательно, увеличить общую мощность ПЭЭ (в проведенном 
эксперименте максимальная мощность ПЭЭ была увеличена на 20%). При этом следует отметить, что 
контур работает полностью в автоматическом режиме, с возможностью самодиагностики и не требует 
настройки. Аппаратная часть содержит минимум радиоэлементов, что позволяет снизить стоимость и 
массогабаритные показатели преобразователей электрической энергии. 
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В останні роки спостерігається великий інтерес фахівців в області менеджменту і маркетингу до 

задач знаходження закономірностей у поведінці клієнтів, оскільки знання їх потреб та особливостей 
поведінки дозволяє управляти товарною і маркетинговою політикою підприємства, що сприяє підвищенню 
прибутковості та конкурентоспроможності компанії. Така інформація збирається про кожну окрему покупку 
та користувача, використовуючи кредитні картки і комп'ютеризовані системи контролю. Зібрані дані 
обробляються маркетинговими інформаційними системи [1], що можуть бути класифіковані залежно від 
рівня організації та об'єму підтримки прийняття рішень на наступні три категорії: системи обробки 
транзакцій, маркетингові інформаційні системи та маркетингові системи підтримки прийняття рішень. 

У маркетинговій діяльності задачу пошуку асоціативних правил можна сформулювати так: загальна 
множина транзакцій D, складається з транзакцій T, що являють собою набір елементів з множини I = {i1, i2, 
i3, ... in} куплених товарів, T I. Кожна транзакція T складається із X – деякого набору елементів з I, якщо 
X T. Потрібно знайти всі такі імплікації X→Y, де X I, Y I і XY= , для значення підтримки та 
достовірності рівні або перевищують деякі встановлені експертом значення.  

Для пошуку асоціативних правил при формуванні маркетингової діяльності підприємства, було 
використано альтернативний алгоритм – Frequent Pattern Growth [2], в основі якого лежить попередня 
обробка бази транзакцій, в процесі якої ця база даних перетворюється в компактну деревоподібну 
структуру, так зване Frequent - Pattern Tree - дерево популярних предметних наборів. До основних переваг 
даного методу над алгоритмом Аpriori відносяться: 

1. Не відбувається генерація кандидатів, характерна для алгоритму Apriori; 
2. Сканування бази даних транзакцій відбувається за два кроки, що збільшує швидкодію алгоритму 

порівняно із алгоритмом Apriori; 
3. Відбувається стиснення бази даних транзакцій в компактну структуру, що забезпечує ефективне і 

повне знаходження частих предметних наборів. 
EPG – алгоритм має також і ряд недоліків, яка полягають у наступному: 
1. Сформоване FP-дерево може не вміститися в основній пам’яті комп’ютера;  
2. Побудова FP-дерева є досить затратною. 
На основі 14 транзакцій покупки товарів в Інтернет-магазині було проведено дослідження, під час 

якого було знайдено асоціативні правила в двох окремих сутностях, а також і у їх комбінації. Знайдені 
популярні часті предметні набори підтвердили ефективність використання обраного методу пошуку 
асоціативних правил, оскільки підвищилася швидкодія пошуку та інформативність знайдених асоціативних 
правил.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИД-РЕГУЛЯТОРОВ В ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ С 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, filin85@bk.ru 
	
Аннотация.	В	работе	проведен	предварительный	анализ	возможностей	применения	ПИД‐контроллеров	

для	организации	управления	при	охвате	громкоговорителя	электромеханической	обратной	связью	(ЭМОС).	Для	
громкоговорителя	 закрытого	 типа	 с	 ЭМОС	 разных	 типов	 определены	 характеристики	 требующихся	
корректирующих	 звеньев.	 На	 основании	 результатов	 моделирования	 сделаны	 выводы	 об	 эффективности	
применения	ПИД‐управления	при	организации	обратной	связи	в	громкоговорителях.	

Ключевые	слова.	Громкоговоритель.	Электромеханическая	обратная	связь.	ПИД‐контроллер.		
	

N.N. SULIMA 
 

APPLICATION OF PID-CONTROLLERS IN LOUDSPEAKERS  
WITH MOTIONAL FEEDBACK 

 
Odessa National A.S. Popov Academy of Telecommunications, filin85@bk.ru 

	
Abstract.	 In	 this	paper	common	analysis	of	 the	possibilities	of	application	of	PID	controllers	 for	 loudspeakers	

with	motional	 feedback	 (MFB)	 is	 presented.	 For	 closed‐box	 loudspeaker	with	MFB	 	main	 characteristics	 of	 corrective	
circuits	defined.	With	help	of	modeling	efficiency	of	PID‐control	in	loudspeakers	with	MFB	is	evaluated.	

Keywords.	Loudspeaker.	Motional	feedback.	PID‐controller.	
	
Современные громкоговорители (акустические системы), являются низкоэффективными 

электроакустическими преобразователями. Они обладают высоким, в сравнении с другими звеньями 
звукового тракта, уровнем линейных и нелинейных искажений, особенно существенным в области низких 
частот. Известный метод отрицательной обратной связи, позволяющий существенно улучшить параметры 
системы, в том числе и громкоговорителя, за счёт рационального перераспределения подводимой энергии, 
не смотря на кажущуюся простоту и многочисленные попытки применения, не нашёл широкого 
распространения применительно к акустическим системам. Наличие сложностей получения корректного 
сигнала обратной связи, однозначно представляющего собой электрический эквивалент измеренного на 
выходе громкоговорителя звукового давления, являющего по своей сути механическим параметром, 
приводит к использованию нескольких вариантов организации обратной связи в громкоговорителях, 
носящей название электромеханической (ЭМОС) [1]. К классическим можно отнести громкоговорители с 
ЭМОС, сигнал обратной связи которой пропорционален ускорению, скорости, или смещению подвижного 
звена громкоговорителя. При этом для громкоговорителя с ЭМОС по ускорению характерна неустойчивость 
в области частот ниже резонансной, для ЭМОС по смещению неустойчивость наблюдается выше частоты 
резонанса, а громкоговорители с ЭМОС по скорости устойчивы всегда. В любом из указанных случаев 
наблюдается частотная неравномерность глубины обратной связи, что приводит к различной 
корректирующей способности ЭМОС и является нежелательным. Кроме того каждому из классов ЭМОС 
свойственно изменение общей передаточной функции громкоговорителя.  

Для ЭМОС, как частного случая одного из методов управления, в той или иной степени допустимы 
все известные в кибернетике способы обеспечения устойчивости. Одним из таких способов является 
использование корректирующих звеньев, включение которых в прямую цепь или цепь обратной связи 
обеспечивает изменение общей передаточной функции громкоговорителя таким образом, чтоб обеспечить 
его устойчивость в случае изначальной неустойчивости, либо увеличить глубину обратной связи и её 
равномерность в целевом частотном диапазоне.  

При расчёте передаточной функции корректора следует учитывать изменения общей передаточной 
функции громкоговорителя, вносимые его применением. С помощью современных САПР, например 
утилиты SISO Design из пакета Matlab®, можно динамически контролировать все характеристики системы 
при изменении той или иной характеристики любого из её звеньев.  

В докладе представлены результаты предварительного анализа возможности применения такого 
распространённого способа коррекции как использование ПИД – корректоров для громкоговорителей с 
ЭМОС. Данный метод примечателен наличием относительно недорогих интегральным схем, реализующих 
такое пропорционально-интегро-дифференциирующее управление, достаточным для многих случаев 
качеством управления, относительной простотой настройки параметров. Однако следует отметить, что 
использование ПИД-регулятора не всегда позволяет обеспечить устойчивость системы вцелом, и требует 
проведения ряда экспериментов либо итерационных расчётов. Кроме того управление с помощью ПИД-
корретора в большинстве случаев далеко от оптимального [2].  

Как показывает моделирование, применение управления с помощью ПИД-регулятора в системе с 
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ЭМОС затрудняется сложностью получения астатической системы, т.е. имеющей нулевую ошибку в 
установившемся режиме. Наличие нулей передаточной функции громкоговорителя в точке 0s  позволяет 
отнести  громкоговоритель к условно устойчивым или нейтральным системам, и не даёт возможности 
убрать возникающий в следствие введения ЭМОС статизм с помощью ПИД-корректора. 

Влияние ПИД-корректора на результирующие характеристики громкоговорителя с ЭМОС показано 
на рис.1. При этом исходные параметры ПИД-корректора определялись автоматически с помощью 
предусмотренного в САПР Matlab® механизма PID Tuner. Логично, что ЛАЧХ глубины обратной связи 
показаны для участка системы, охваченной обратной связью, а ЛАЧХ громкоговорителя с ЭМОС 
приведены для всей системы в целом, в том числе с учётом влияния звеньев, вынесенных путём 
эквивалентных преобразований за петлю обратной связи. 
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Рисунок – Громкоговоритель с ЭМОС и ПИД-корректором в прямой ветви цепи обратной связи: 
а) ЛАЧХ глубины обратной связи (Ref. – без ПИД-корректора); б) ЛАЧХ громкоговорителя с ЭМОС (Ref. – без ЭМОС); Acc. – 

по ускорению; Vel. – по скорости; Dis. – по смещению;  
 

Выводы 
1. Применение ПИД-корректоров для громкоговорителя с ЭМОС является, на первый взгляд, 

малоэффективным. В случае ЭМОС по ускорению ПИД-регулятор обеспечивает стабильность 
громкоговорителя, но приводит к большой неравномерности его АЧХ, которую следует корректировать вне 
петли обратной связи. Кроме того наблюдается большая неравномерность глубины обратной связи, а сам 
громкоговоритель с ЭМОС по ускорению и ПИД-регулятором приближается по своим свойствам к 
громкоговорителю с ЭМОС по скорости, характеризующимся хорошим демпфированием резонанса. 

2. ПИД-регулятор при ЭМОС по скорости снижает неравномерность глубины обратной связи ниже 
частоты резонанса, однако приводит к изменению характера обратной связи выше этой частоты, что может 
привести к самовозбуждению. 

3. Использование ПИД-регулирования в ЭМОС по смещению нельзя назвать приемлемым в силу 
склонности к самовозбуждению в верхней части рабочего диапазона, а также большой неравномерности 
глубины обратной связи.   

4. Несмотря на имеющиеся противоречия, следует проводить дальнейшие исследования 
применимости ПИД-регулирования к громкоговорителями с ЭМОC, в частности для случев ЭМОС по 
ускорению и скорости. Кроме того целесообразным видится исследование применимости ПИД-корректоров 
к ЭМОС комбинированных типов. 
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АНТИКОЛІЗІЙНА ПРОЦЕДУРА КОДУВАННЯ ДАНИХ ДАТЧИКІВ CИСТЕМ RFID  

 
Хмельницький національний університет 

	
Анотація.	Запропонована	 антиколізійна	 процедура	 кодування	 даних	 датчиків	 систем	 RFID.	

Експериментально	доведена	перевага	спільного	використання	ортогонального	частотного	кодування	переданих	
сигналів	ідентифікаційних	міток	на	ПАХ	та	простого	кодування	за	допомогою	псевдошумових	послідовностей.	

Ключові	слова:		ідентифікаційна	мітка;	кодування;	ортогональні	сигнали;	псевдошумові	послідовності	
	

A.A. ТARANCHUK, R.P. KHOPTINSKIY, M.S. NENASHEV  
 

ANTICOLLISION  PROCEDURE CODING  DATA OF  SENSORS OF RFID SYSTEMS 
 

Khmelnytsky national university 
	
Annotation.	Anticollision	procedure	coding	data	of	sensors	of	RFID	systems	is	offered.	Experimentally	advantage	

of	sharing	of	orthogonal	frequency	coding	of	the	transmitted	signals	of	identification	marks	on	SAW	with	simple	coding	
by	means	of	pseudo‐noise	sequences	is	proved.		

Keywords:	identification	mark;	coding;	orthogonal	signals;	pseudo‐noise	sequences	
	
Вступ. Датчики на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), що найчастіше використовують в 

мультисенсорних мережах RFID повинні одночасно передавати ідентифікаційну та вимірювальну  інформацію. 
Для виділення і ідентифікації окремого датчика із групи аналогічних пристроїв застосовуються різні антиколізійні 
методи мультідоступу. Удосконалення методів мультидоступу до середовища та методів кодування при передачі 
інформації в системах RFID є актуальною задачею [1].  

Основна частина. В роботі проведене порівняння ортогонального частотного кодування (англ. 
Orthogonal Frequency Coding - OFC) переданих ідентифікаційними мітками (ІМ) сигналів та простого кодування за 
допомогою псевдошумових послідовностей (англ. PN- Pseudo-noise). У результаті проведеного моделювання, 
отримані сигнали відповідей семи чипів для міток, що передають сигнали з PN-OFC, з PN єдиною носійною та 
двійкових сигналів з фазовим зсувом (BPSK), нормованих до одиниці і з ідентичними довжинами імпульсної 
передатної функції. З отриманих автокореляційних залежностей цих сигналів видно (рис.1.а,б), що переданий 
сигнал PN єдиною носійною є вузькосмуговим (рис.1,а) і має більшу пікову амплітуду чим BPSK (−9 дБ) і PN-
OFC (−15 дБ) сигнали. Пропускна здатність переданих BPSK і PN-OFC сигналів  у 7 і у 49 разів, відповідно 
більше, чим пропускна здатність переданих ІМ сигналів PN єдиною носійною частотою. Для сигналу PN-OFC 
спектральна щільність потужності найнижча, на відміну від відповідей ІМ PN єдиною носійною і некодованими 
сигналами BPSK. Найбільш вузький пік у часі властивий кореляційній функції переданих сигналів  кодованих PN-
OFC (рис.1,б) при цьому видно, що сигнали передані PN єдиною носійною і некодованими сигналами BPSK 
мають рівні амплітуди. У результаті використання сигналів PN-OFC отримується найбільш корельований сигнал 
відповіді ІМ щодо пікової спектральної потужності. 

Для проведення експериментальних досліджень у якості датчика використано ідентифікаційну мітку (ІМ) 
на ПАХ, що працює на частоті 250 МГц яка використовує 21 відбивач. Переданий закодований псевдошумовою 
послідовністю PN сигнал ІМ випромінює сім частотно- ортогональних кодованих сигналів тривалістю τc = 0,1 мс   
[2].  

  
(а) (б) 

Рис.1.Типова автокореляція та взаємна кореляція двадцяти однієї PN-OFC послідовності 
У результаті моделювання отримані типова автокореляція та взаємна кореляція двадцяти однієї PN-OFC 

кодованої чипової послідовності. Зроблені порівняння взаємної кореляції та автокореляції бічних пелюстків 
показали хороше розмежування між кодами. 

Висновок. Отримані результати показали переваги використання ортогонального частотного кодування 
спільно з існуючими технологіями розширення спектру сигналу в системах RFID. Запропонований метод 
кодування дозволяє підвищити завадостійкість переданих ідентифікаційними мітками сигналів, покращити їх 
пропускну здатність приблизно у 49 разів. Використання запропонованих антиколізійних процедур в системах 
RFID дає можливість запобігти колізіям та отримати достовірну інформацію з ПАХ- датчиків.  
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ВЛИЯНИЕ ДЛИНЫ СЕГМЕНТОВ НА РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

МЕТОДОМ МОМЕНТОВ 
 

Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, m_protsenko@mail.ru 
	
Аннотация.	 Проведена	 оценка	 влияния	 длины	 и	 толщины	 сегментов	 на	 входное	 сопротивление	

проволочной	антенны.	Расчет	входного	сопротивления	осуществлен	методом	моментов	(обобщенным	методом	
наводимых	 ЭДС).	 Показано,	 что	 при	 уменьшении	 длины	 сегментов	 значения	 входного	 сопротивления	 не	
стабилизируются.	Выявлена	оптимальная	длина	сегментов.	

Ключевые	слова:	проволочная	антенна,	интегральное	уравнение,	метод	моментов	
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INFLUENCE OF THE SEGMENTS LENGTH ON SOLVING OF INTEGRAL EQUATION BY 
METHOD OF MOMENTS 

 
Odessa National Academy of Telecommunications n.a.А.S. Popov, m_protsenko@mail.ru 

	
Annotation.	The	influence	of	segment	length	and	segment	thickness	on	an	input	impedance	of	the	wire	antennas	

were	assessed.	The	calculation	of	the	input	impedance	was	done	by	moments	of	moments	(generalized	method	of	induced	
EMF).	Shown	 that	a	decrease	 in	 the	segments	 length	did	not	 result	 in	 stabilize	 the	values	of	 the	 input	 impedance.	The	
optimal	segments	length	were	found.	

Keywords:	wire	antenna,	integral	equation,	method	of	moments	
	
В	 научной	 литературе	 описано	 достаточно	 большое	 количество	методов	 решения	 задач	 возбуждения	

проволочных	 антенн.	 При	 этом	 под	 решением	 задачи	 возбуждения	 понимается	 определение	 функции	
амплитудно‐фазового	 распределения	 тока	 вдоль	 излучающих	 проводников	 на	 основе	 численного	 решения	
интегрального	 или	 интегро‐дифференциального	 уравнения.	 Традиционной	 методологией	 решения	 таких	
уравнений	 является	 метод	 моментов	 [1].	 На	 основании	 данного	 метода	 произвольную	 проволочную	 антенну	
разлагают	на	элементарные	излучатели	(сегменты),	чаще	всего	прямолинейной	формы	[2],	и	вычисляют	вклад	
каждого	 из	 этих	 излучателей	 в	 результирующее	 поле	 антенны,	 в	 том	 числе	 на	 ее	 поверхности.	 Определение	
входного	 сопротивления	 произвольных	 проволочных	 антенн	 посредством	 решения	 интегральных	 уравнений	
является	на	современном	этапе	сложной	задачей.	Использование	интегральных	уравнений	может	дать	хорошие	
результаты	только	в	случае	применения	реальной	математической	модели,	описывающей	не	только	излучатель,	
но	 и	 цепи	 его	 возбуждения.	 Во	 всех	 остальных	 случаях	 основным	 источником	 ошибок	 определения	 входного	
сопротивления	антенны,	а	особенно	его	реактивной	составляющей,	является	«тонкопроволочное»	приближение,	
вследствие	особенности	ядра	интегрального	или	интегро‐дифференциального	уравнения.		

В настоящее время существуют и широко используются программные продукты для расчета и 
анализа проволочных антенн, такие как NEC, FEKO, MMANA и множество других, в которых  реализован  
тот или иной вариант метода моментов (обобщенный метод наводимых ЭДС). Основной особенностью этих 
программ есть закрытость внутренних кодов, не позволяющая анализировать промежуточные результаты, 
контролировать процесс вычислений. Особенно следует отметить процесс сегментирования проволочной 
антенны, когда рекомендации по выбору длины и толщины сегментов даются на основании предположений. 
В связи с этим целью данной работы явилось исследование влияния геометрических параметров сегментов 
на входное сопротивление проволочной антенны. 

В качестве исследуемой проволочной антенны выбран хорошо изученный проволочный излучатель в 
виде полуволнового вибратора, входное сопротивление которого в асимптотическом приближении равно  

5,42j1,73 inZ  Ом  [2]. В соответствии с обобщенным методом наводимых ЭДС [2,3] проволочная 

антенна  представляется в виде взаимно-пересекающихся прямолинейных отрезков (сегментов) с кусочно-
синусоидальными базисными и весовыми функциями. Длина сегментов в данном случае не может быть 
равной более 0,25. Толщина (диаметр) сегментов соответствует толщине (диаметру) проволочной антенны. 
Используемая методика и алгоритм расчета [3] позволяли изменять (увеличивать) количество сегментов при 
соответствующем изменении (уменьшении) их длины L. Расчеты входного сопротивления  ininin XRZ j  

полуволнового вибратора  произведены на частоте 300 МГц, что соответствует длине волны 
электромагнитного излучения равной  = 1 м. Толщина проволочного вибратора в процессе моделирования 
изменялась от 0,04 до 0,004.  

На рис. 1 изображены зависимости активной inR  и реактивной inX  составляющих входного 

сопротивления  inZ  полуволнового вибратора от относительной длины сегментов L/ для разных значений 

их толщины d/. 
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Рис. 1. Входное сопротивление полуволнового вибратора 

 
Анализ представленных кривых показал отсутствие асимптотического приближения при 

уменьшении длины сегментов L/. Причем, чем меньше отношение L/d, тем расхождение результатов при 
уменьшении L/ становится более значительным, особенно для реактивной inX составляющей входного 

сопротивления. Таким образом, при анализе входного сопротивления антенны в зависимости от 
геометрической формы излучающей структуры либо от условий возбуждения антенны первостепенное 
значение имеет даже не абсолютное значение входного сопротивления, а характер его изменения. Поэтому 
можно ограничиться некоторым сошедшимся решением, отказавшись от «точного» определения входного 
сопротивления антенны. В данном случае под «точным» значением входного сопротивления проволочной 
излучающей структуры необходимо понимать входное сопротивление, полученное с удовлетворительной 
точностью, так как действительно сошедшегося со строго математической точки зрения решения по 
входному сопротивлению согласно проведенным исследованиям ни одно из рассматриваемых интегральных 
или интегро-дифференциальных уравнений дать не может. 

Анализ относительного приращения полученных значений inX при уменьшении длины сегмента 

L/ для разных значений толщины d/ позволил сформулировать следующие условия: 
(3…5)d ≤ L ≤ 0,25 , 

согласно которым следует выбирать длину L и толщину (диаметр) d сегмента с учетом длины волны  
электромагнитного излучения. Причем отклонение полученных результатов активной inR  и реактивной 

inX составляющих входного сопротивления  не будет превышать 5%. 

Таким образом, получены результаты объясняют выбор геометрических параметров сегментов 
разбиения проволочной антенны, ограничения «тонкопроволочного» приближения и могут быть 
использованы при контроле процесса решения интегрального или интегро-дифференциального уравнения 
методом моментов. 
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Технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - це нова високошвидкісна технологія, яка 

вирішує проблему пропускної здатності абонентської лінії ТМЗК ("останньої милі") - лінії зв'язку між 

постачальником і споживачем послуг мереж передачі даних. Асиметрична цифрова абонентська лінія 

(ADSL) є найбільш популярною технологією DSL. Лінія ADSL з'єднує два модеми ADSL (клієнтський 

модем і модем всередині DSLAMа), які підключені до кожного кінця витої пари телефонного кабелю. При 

цьому організуються три інформаційних канали - «вихідний » потік передачі даних, « вихідний » потік 

передачі даних і канал звичайного телефонного зв'язку (POTS). Канал телефонного зв'язку виділяється за 

допомогою фільтрів, що гарантує роботу вашого телефону навіть при аварії з'єднання ADSL. 

ADSL є асиметричною технологією - швидкість «вихідного» потоку даних (тобто тих даних, які 

передаються вбік кінцевого користувача) вище, ніж швидкість «вхідного» потоку даних (у свою чергу 

переданого від користувача вбік мережі). Швидкість передачі даних від користувача (більш «повільний» 

напрям передачі даних) все одно значно вище, ніж при використанні аналогового модему. Фактично  вона 

також значно вище, ніж ISDN.Технологія передбачає резервування певної смуги частот для звичайного 

телефонного зв'язку. Однак слід віддати належне розробникам нових технологій, які все ж залишили 

телефонним абонентам вузеньку смужку частот для живого спілкування. При цьому телефонна розмова 

можна вести одночасно з високошвидкісною передачею даних, а не вибирати одне з двох. Більше того, 

навіть якщо у вас відключать електрику, звичайний телефонний зв'язок буде працювати як і раніше, і з 

викликом електрика у вас ніяких проблем не виникне. Забезпечення такої можливості було одним з розділів 

оригінального плану розробки ADSL. Навіть одна ця можливість дає системі ADSL значну перевагу перед 

ISDN. 

Впливають на швидкість передачі даних, стан абонентської лінії (тобто діаметр проводів, наявність 

кабельних відводів і т.п.) і її протяжність. Загасання сигналу в лінії підвищується при збільшенні довжини 

лінії і зростанні частоти сигналу, і зменшується зі збільшенням діаметра дроту. Фактично функціональним 

межею для ADSL є абонентська лінія довжиною 3,5 - 5,5 км при товщині проводів 0,5 мм. 

Популярність ADSL спричинила тривалі наукові дослідження, щоб розширити можливість ADSL 

технології. Схвалені на початку 2003, стандарти ITU G.992.3 / 4 визначають ADSL2, і ITU, стандарт G.992.5 

визначає специфікації ADSL2 + Більш нові стандарти покращують первісний ADSL, пропонують більш 

високі швидкості даних потоку "мережа - користувач" і збільшують відстані. ADSL2 передачі потоку даних 
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"мережа - користувач" збільшуються більш 12 Мбіт / с при відстані 200 метрів. ADSL2 + подвоює швидкість 

потоку даних" мережа - користувач", порівняно ADSL2 приблизно до 25 Мбіт / с. 

Крім того, обидва нових стандарту покращують здатність до взаємодії, для аналогової телефонії, 

економлять потужність ADSL ліній. 

Більш висока ефективність модуляції виходить, при використанні гратчастого кодування і 

застосування КАМ покращують швидкості передачі даних для ADSL2 і ADSL2 +. Швидкий запуск 

покращує час ініціалізації від 10 секунд до 3 секунд. Статистична економія часу запуску може зберегти 

потужність, порту модему ADSL, робочий витрата електрики і охолодження, і може, в кінцевому рахунку, 

зберегти гроші. Нова можливість формування каналів підтримує аналогову мова по ADSL2 в цифровому 

каналі. Часто називається - Мова каналізувати по DSL (Chanelized Voice over DSL - CVoDSL). Ця 

властивість дає можливість отримати ІКМ потік з аналогової мови, який передається по цифровому каналу в 

каналах ADSL2 і ADSL2 + видалення необхідності смуги 4 кГц для звичайної телефонної мережі, яка було 

спочатку передбачена в ADSL. Це звільняє частотний діапазон на 4 кГц, і дає можливість створити за 

напрямом "вгору" абонентські канали зі швидкістю більше 256 кбіт / c. Є також можливість підтримати 

послуги, що використовують пакетну комутацію по цифрової абонентської лінії, наприклад, Локальну 

мережу Ethernet ADSL2 + досягає більш високих швидкостей передачі даних 25 Мбіт / c шляхом 

розширення частотного діапазону, вдосконалюючи модуляцію. ADSL2 + подвоює максимальний частотний 

діапазон від 1,1 до 2,2 МГц, що досягають швидкостей передачі даних до 25 Мбіт / c в потоці "мережа - 

користувач" на відстанях приблизно 1,5 км. 

Висновки. Одним з основних переваг ADSL в порівнянні з іншими технологіями високошвидкісної 

передачі даних є використання самих звичайних витих пар мідних проводів телефонних кабелів. Цілком 

очевидно, що таких пар проводів нараховується значно більше (і це ще слабо сказано), ніж, наприклад, 

кабелів, прокладених спеціально для кабельних модемів. ADSL утворює, якщо можна так сказати, 

«накладену» мережу. При цьому дорогої і віднімає багато часу модернізації комутаційного обладнання (як 

це необхідно для ISDN) не потрібно. Після установки модемів ADSL ви отримуєте постійно встановлене 

з'єднання. Високошвидкісний канал передачі даних завжди готовий до роботи - у будь-який момент, коли 

вам це буде потрібно. Смуга пропускання лінії належить користувачеві цілком. Так як для роботи різних 

функцій виділені різні частотні канали смуги пропускання абонентської лінії, ADSL дозволяє одночасно 

передавати дані і говорити по телефону. Ви можете телефонувати і відповідати на дзвінки, передавати і 

приймати факси, одночасно з цим, перебуваючи в мережі інтернет або отримуючи дані з корпоративної 

мережі ЛВС. 
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Abstract.	A	 representation	of	 the	 space	 time	block	 codes	by	dispersion	matrices	 is	described.	This	 is	done	 to	

further	constructing	of	new	effective	codes.	
Keywords:	Space	time	block	codes,	linear	dispersion	model.	
	
На сегодняшний день возрастает необходимость повышения скорости передачи и надежности 

беспроводных систем связи. Использование пространственно-временных блочных кодов позволяет 
повысить эффективность системы передачи без увеличения занимаемой полосы частот. Для разработки 
эффективных пространственно-временных кодов необходимо рассматривать вопросы помехоустойчивости 
и пропускной способности MIMO вместе. Дисперсионная линейная модель [1] позволяет обобщить 
представление пространственно-временных кодов, одновременно учитывая показатели помехоустойчивости 
и пропускной способности MIMO систем. Целью данной работы является представление пространственно-
временных блочных кодов дисперсионными матрицами для дальнейшего конструирования новых 
эффективных кодов. 

Классическое представление передаваемой матрицы X пространственно-временного кода 
дисперсионными матрицами следующее 

))()((
1

ii

n

i
ii xjx 



BAX ,     (1) 

где {Ai} и {Bi} два набора дисперсионных матриц; Ai отождествляется с вещественной, а Bi с мнимой 
частью комплексного символа данных xi. 

В [1] было предложено использовать один набор дисперсионных матриц, который получается путем 
объединения двух наборов дисперсионных матриц {Ai} и {Bi}, с целью дальнейшей оптимизации 

}j{}{}{ iii BAC  .     (2) 

Таким образом, линейная дисперсионная модель определяет передаваемые матицы как весовую 
сумму дисперсионных матриц Ci, где весовые коэффициенты являются информацией, которую переносят 
символы xi. Математически это выражается как 
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Набор дисперсионных матриц, удовлетворяющих 
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определяют ОПВБК. 
В работе было проведено математическое представление пространственно-временных блочных 

кодов дисперсионными матрицами, представлены условия определения ОПВБК дисперсионными 
матрицами. Представление наборов дисперсионных матриц в канонической форме множеств позволило 
связать дисперсионные матрицы с точками на Грассманиановом многообразии, которые соответствуют 
уникальным наборам подпространств. Определены необходимые и достаточные свойства наборов 
подпространств, которые определяют наборы дисперсионных матриц, соответствующих ОПВБК. 

Полученные результаты дают возможность конструировать новые пространственно-временные 
блочные коды, одновременно учитывающие показатели надежности и скорости передачи информации, что и 
является целью дальнейших исследований. 
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Аннотация.	 Представлены	 текущие	 результаты	исследований	 в	 направлении	 разработки	 технических	
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При технической эксплуатации оборудования цифрового наземного телевизионного вещания 

второго поколения в стандарте DVB-T2 важным является контроль уровня РЧ искажений с целью 
обеспечения необходимого качества работы оборудования. В качестве основы для решения этой задачи 
выступает методика измерений, определенная в ДСТУ ETSI TR 101 290 [1]. Однако применение этого 
стандарта в полной мере несколько ограничено, что вызвано отсутствием каких-либо технических норм на 
искажения (например, фазового шума, квадратурных искажений, и тому подобное), которые могут 
возникать в результате неисправностей в приемно-передающем оборудовании. 

Для разработки научно-обоснованных технических норм на РЧ искажения проведен ряд 
вычислительных экспериментов, результаты которых представлены в [2-3]. Эти эксперименты проведены 
практически для полного набора конфигураций системы DVB-T2 и, в частности, для используемых в 
Украине параметров передаваемого сигнала. В результате построены графические зависимости в полном 
диапазоне изменения коэффициента ошибок битов (BER) после внутреннего декодера для установления 
общего характера влияния РЧ искажения на качество работы системы, по которым определены 
соответствующие допустимые уровни искажений каждого типа для обеспечения работы системы DVB-T2 в 
квазибезошибочном режиме (QEF).Допустимые уровни представляют собой количественные оценки 
параметров, рекомендованных в [1] для соответствующего типа искажений. На основе проведенного анализа 
построены соответствующие таблицы. 

В дальнейшем после подтверждения на практике вышеупомянутые результаты будут использованы 
в качестве основы для технических норм на квадратурные и фазовые искажения для системы цифрового 
вещания DVB-T2 с целью их дальнейшего включения в ДСТУ ETSI TR 101 290 [1]. 
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Анотація.	Розглянуто	метод	визначення	станів	фазових	сузірь	для	модуляцій	з	відносним	квадратурним	

амплітудним	 представлення	 інформації.	 Наведено	 математичні	 моделі	 модуляцій.	 Наведено	 векторні	 моделі	
формування	 та	 побудоване	 сигнальне	 сузір’я	 для	 ідеального	 випадку	 складної	 модуляції.	 Проведено	 оцінку	
відстані	між	сусідніми	точками	в	сигнальному	сузір’ї.	
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Abstract.	 Considered	 the	method	 of	 the	 definition	 phase	 in	 the	QAM.	 Showing	 types	 of	mathematical	models	
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Визначення завадостійкості систем зв’язку, в яких використовуються модуляції з відносним 

квадратурним амплітудним представлення інформації є 
важливим фактором при застосуванні надлишкового кодування в 
каналі зв’язку. 

Сигнал QAM може бути отриманий складанням двох 
сигналів QPSK-4, один з яких в два рази більше за амплітудою. 
Векторна діаграма утворення QAM наведена на рис.1. 

Отримання значення ймовірності символьної помилки 
для QAM. 

Типова матриця QAM записується таким чином: 
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Згідно з рис.2., відстань між точками комбінації для 
QAM становить: 
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Таким чином, отримане значення відстані між сигнальними точками для модуляції QAM вказує на 
завадостійкість системи.  
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Рис.1. Векторна діаграма утворення QAM (I 

чверть сузір’я) 

 
Рис.2. Відстані між фазовими точками для 

однієї чверті QAM 
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Анотація.	 Представлено	 діючу	 на	 території	 ВНТУ	 систему	 ЧМ	 ‐	 радіомовлення,	 та	 план	 дій	 щодо	

найближчого	розвитку	системи.		
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Abstract.	 The	 operating	 FM‐broadcasting	 system	 at	 the	 VNTU	 area	 and	 an	 action	 plan	 of	 the	 further	

development	of	such	system	are	presented.	
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ЧМ - мовлення у даний час є досить вигідним з точки зору простоти отримання інформації 

студентами (за допомогою радіоприймача мобільного телефону) та легкості обслуговування устаткування. 
Чимало туристичних та виробничих організацій після того, як дізналися про можливість безкоштовного 
власного радіоефіру вирішили запровадити систему стерео-мовлення і собі. Зокрема, цим питанням 
цікавляться посадові особи пансіонатів, оздоровчих центрів та власники супермаркетів.  

Відомо, що дозволенна потужність передавача не повинна перевищувати 10мВт на виході антени. 
Один малопотужний передавач на вільній частотній смузі здатен вести мовлення на території радіусом до 
500 м. Щодо більших територій, то актуально використовувати більшу кількість передавачів, установлених 
таким чином, щоб їх робота не заважала один одному. Система настільки проста та досконала, що при 
задовільних умовах експлуатації взагалі не потребує обслуговування терміном до п’яти років використання і 
більше. Але, звичайно, недбале використання, неналежне ставлення до устаткування може скоротити термін 
роботи. Найбільша загроза системі радіомовлення – це людський фактор, недбалість та вандалізм. 

Реалізація системи мовлення відбувається поступово. Спочатку були встановлені перші два 
радіопередавача у першому та другому корпусах ВНТУ. На сьогоднішній день, встановлено вже чотири 
передавача (рис). 

 
Рис.  Покриті зони навчальних корпусів ВНТУ 

 
Для повного покриття території університету та гуртожитків, необхідно ще чотири передавача. 

Наступним кроком буде встановлення комп’ютерних блоків біля кожного передавача, що дасть можливість 
створити повну локальну мережу та забезпечить пряме мовлення з базового комп’ютера або сервера. Уся 
мережа працює на частоті 94,5 мГц. Мовлення ведеться цілодобово. Постійно отримуємо листи  віл слухачів 
з критикою та подякою. Отже система потрібна і не залишає байдужим нікого.  
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Анотація.	 Проведено	 експлуатаційні	 дослідження	 надійності	 роботи	 підземних	 волоконно‐оптичних	

ліній	зв’язку	(ВОЛЗ),	що	експлуатуються	в	різних	кліматичних	умовах	України,	на	основі	обробки	статистичних	
даних	 про	 кількість,	 причину	 і	 характер	 пошкоджень.	 Дослідження	 проведені	 для	 ВОЛЗ	 на	 броньованих	 та	
неброньованих	 кабелях	 в	 умовах	 Донецької	 (рівнинна	 частина),	 Львівської	 (гірська	 частина)	 та	 Одеської	
(причорноморська	частина)	областей	за	період	з	2001	по	2010	роки,	а	також	виконано	порівняння	аналогічних	
показників,	одержаних	за	період	експлуатації	з	2001	по	2005	рік.	

Ключові	 слова:	 волоконно‐оптична	 лінія	 зв’язку,	 транспортна	 телекомунікаційна	 первинна	 мережа	
зв’язку,	кількісні	показники	надійності,	статистичні	дані.	
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Summary.	 In	 this	 work,	 given	 the	 results	 of	 operational	 research	 reliability	 of	 underground	 fiber‐optic	

communication	lines,	operating	in	different	climatic	conditions	of	Ukraine,	on	the	basis	of	statistical	data	on	the	number,	
nature	 and	 cause	 of	 the	 damages.	 Research	 implemented	 for	 armored	 and	 non‐armored	 optic	 cables	 in	 conditions	 of	
Donetsk	 (plain	 region),	 Lviv	 (mountain	 region)	 and	 Odessa	 (Black	 Sea	 region)	 regions	 from	 2001	 to	 2010,	 and	 also	
performed	a	comparison	of	similar	data,	taken	during	the	period	of	operation	from	2001	to	2005.	

Keywords:	 fiber‐optic	 communications	 lines,	 transport	 telecommunications	 primary	 network,	 performance	
indicators,	statistics	data.		

	
Задача забезпечення надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку транспортної телекомунікаційної 

первинної мережі зв’язку (ТТПМЗ) України, що включає в себе питання, пов’язані з розробкою та 
виробництвом елементів ВОЛЗ, а також проектуванням, будівництвом та технічною експлуатацією, 
потребує всебічного вирішення та бузсумнівно є актуальною [1, 2, 3]. 

В даній роботі було отримано більш достовірні кількісні показники надійності підземних ВОЛЗ на 
основі обробки статистичних даних їх експлуатації без та з перервою зв’язку, наприклад, в Донецькій, 
Львівській та Одеській областях, які відносяться до різних кліматичних районів країни, за десятирічний 
термін – (2001 – 2010) роки, а також виконано порівняння аналогічних показників, одержаних за період 
експлуатації одних й тих же ВОЛЗ з 2001 по 2005 рік.  

Ці статистичні дані дозволили встановити, в першу чергу, такі середньостатистичні кількісні 
показники надійності ВОЛЗ [1, 2, 4]:  

1.1 У випадку перерви зв’язку: щільність пошкоджень з перервою зв’язку (m), середній час 

відновлення зв’язку ( вcерt ) та середній час повного усунення пошкодження ( п
пупсерt ). 

1.2 У випадку пошкоджень без перерви зв’язку (несправність): щільність пошкоджень без перерви 

зв’язку (М) та середній час повного усунення пошкодження ( бп
пупсерt ). 

Розрахунки та дослідження значень основних кількісних показників надійності ВОЛЗ ТТПМЗ 
(щільність пошкоджень з перервою та без перерви зв’язку, інтенсивність відмов, середній час відновлення 
зв’язку та середній час повного усунення пошкодження) в різних кліматичних умовах дозволили 
встановити, що: 

- кількісні показники надійності ВОЛЗ ТТПМЗ обраних областей за представлений період часу 
значно відрізняються від відповідних показників за (2001 – 2005) роки,  що вказує на значний вплив обсягу 
статистичних даних про пошкодження та аварії мереж зв’язку за більший термін на достовірність 
результатів їх показників надійності; 

- кількісні показники надійності ВОЛЗ на базі різних типів ОК залежать від  умов експлуатації, 
не можуть бути узагальнені та потребують індивідуальних розрахунків для конкретної місцевості; 

- аналіз розподілу щільності відмов з перервою зв’язку, середнього часу відновлення зв’язку та 
середнього часу повного усунення пошкодження ВОЛЗ ТТПМЗ розглянутих областей за десять років 
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експлуатації не дав можливість встановити якусь їх остаточну залежність для подальшого прогнозування 
надійності ліній; 

- у випадку наявності пошкоджень значення інтенсивності відмов та середнього часу відновлення 
зв'язку, отриманих за період з 2001 по 2010 рік, менші, ніж аналогічні параметри, отримані за 2001 – 2005 
роки. Так, інтенсивність відмов зменшилася у гірських районах України – на 41,8 %, у рівнинних районах – 
на 57,4 %, у причорноморських районах – на 25,4 %. Значення середнього часу відновлення зв'язку 
зменшилося у гірських районах України – на  29 %, у рівнинних районах – на 30,6 %, у причорноморських 
районах – на 17,2 %. Значення середнього часу повного усунення пошкодження у гірських районах України 
– зменшилася на 40,2 %, у рівнинних районах – збільшилося на 10 %, у причорноморських районах –  
зменшилася на 28 %; 

- середній час відновлення зв’язку в усіх випадках не перевищує норму в 5,2 год [1, 5]; 
- наявність коливань значень середнього часу повного усунення пошкодження потребує 

необхідності його нормування. 

На рис. 1 представлено графіки інтенсивності відмов з перервою зв’язку  , середнього часу 

відновлення зв’язку всерt  ВОЛЗ вказаних областей за періоди (2001 – 2005) роки та (2001 – 2010) роки. 
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Рис. 1. Графіки інтенсивності відмов   (а), середнього часу відновлення зв’язку всерt  (б) ВОЛЗ: 1 –  Донецької, 2 – 

Львівської, 3 – Одескої областей за періоди (2001 – 2005) роки  (   ) та (2001 – 2010) роки (   ) 
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Аннотация.	 Рассмотрена	 математическая	 модель	 распределения	 блоков	 планирования	 между	

пользовательскими	станциями,	с	учетом	их	территориальной	удаленности,	вида	модуляции	и	кодирования.	
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FREQUENCY RESOURCE ALLOCATION IN LTE NETWORKS 
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Abstract.	A	mathematical	model	of	the	distribution	of	the	scheduling	blocks	between	subscriber	stations,	given	

their	territorial	remoteness,	type	of	modulation	and	coding.		
Keywords:	Broadband,	download	channel,	resource	block,	allocation	of	resources	
	
В современных сетях подвижной связи и широкополосного доступа процесс успешной 

эксплуатации сети напрямую зависит от ее планирования.  
При	 построении	 современных	 широкополосных	 беспроводных	 сетей	 рассматриваются	 технологии	

WiMAX	и	 LTE.	 В	 технологии	 LTE,	 одним	из	 эффективных	 путей	 повышения	 производительности	 и	 улучшения	
основных	 показателей	 качества	 обслуживания	 (QoS)	 является	 усовершенствование	 сетевых	 протоколов	 и	
механизмов,	отвечающих	за	планирование	доступных	сетевых	ресурсов.		

Результатом решения задачи распределения частотного и временного ресурсов должно быть 
закрепление блоков планирования (Scheduling Block, SB) за пользовательскими станциями в нисходящем 
канале связи одного кадра[1]. 

В качестве метода распределения частотного и временного ресурсов, возможно использование 
алгоритмов Round Robin Scheduler и алгоритма пропорционального справедливого распределения 
обслуживания (Proportional Fair Scheduling) [2]. Повышение качества обслуживания при планировании 
частотно временного ресурса каждой UE должно быть направлено на обеспечение гарантированной 
скорости передачи с возможностью доступа к дополнительной (не гарантируемой) полосе пропускания. 
Однако вышеуказанные механизмы не способны обеспечить подобного CoS. Соответственно, существует 
необходимость разработки математической модели планирования частотно-временного ресурса в 
нисходящем канале связи технологии LTE, для распределения SB с обеспечением гарантированной 
скорости передачи UE. 

При разработке математической модели распределения ресурсных блоков в нисходящем канале 
учтем, что наименьшей структурной единицей частотного ресурса, которой можно управлять при решении 
задачи планирования, является SB [3]. В технологии LTE предложено три вида распределения ресурсов. 
Рассмотрим использование нулевого вида (Resource Allocation Type 0), предполагающего объединение RB в 
так называемые группы ресурсных блоков (resource block groups, RBG), которые выделяются UE. При этом 
количество RB, входящих в состав одной RBG (p), зависит от используемой ширины частотного канала. 
Если деление количества RB на параметр p не дает целочисленного значения, то крайняя RBG будет иметь 
размер, меньший p [4]. 

С целью учета числа подкадров, выделенных для передачи информации в нисходящем канале связи 
, введем понятие матрицы конфигураций нисходящего канала – прямоугольной матрицы с количеством 
строк, соответствующим количеству конфигураций кадра (L), и с количеством столбцов, соответствующим 
количеству подкадров (К) в кадре, т.е. 

 1,0;1,0,,  KkLlhH kl , 

где 






случае. ожномпротивопол в ,0

канале нисх. в сяиспользует  конфигур. й- при подкадр й- если ,1
,

lk
h kl  
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В ходе решения задачи распределения блоков планирования в необходимо обеспечить расчет 

управляющей переменной n
mkx ,  определяющей порядок распределения блоков планирования [4]: 






случае. ожномпротивопол в 0,

 UE;й- выделен подкадре м- на блок й- если ,1
,

nkm
xn

mk   (1) 

где  ;1,0;1,0;1,0  NnKkMm  М – число SB, формируемых на протяжении передачи 

одного подкадра; N – количество UE. 

При расчете искомых переменных 
n

mkx , , необходимо выполнить ряд важных условий-ограничений. 

1. Условие закрепления m-го SB нисходящего канала связи на протяжении передачи k -го подкадра 
не более чем за одной UE: 

)1,0 ;1,0( 1
1

, 


KkMmx
N

n

n
mk       (2) 

2. Условие выделения UE блоков планирования только нисходящего канала: 
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3. Условие закрепления за n-й UE количества SB, обеспечивающего необходимую скорость 
передачи в нисходящем канале связи при используемой схеме модуляции и кодирования (MCS): 
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при  Nn ,1 , l – используемая конфигурация кадра. В выражении (4) использованы следующие 

переменные: 

SF
mn

b
mn

c
RB
SFpilotsPBCHSSSPSSPDCCH

RB
SF

RB
symbSB KTkRNNKNNNNNR ,,

,
0 ))((  – пропускная 

способность SB [4], где NPSS ,SSS= 2, NPBCH = 4 OFDM-символа соответственно. NRB
symb – количество OFDM-

символов, формирующих один ресурсный блок; NRB
SF =2; NPDCCH =3 – количество OFDM-символов в каждом 

подкадре, выделенных для передачи сигнала управления (PDCCH); Npilot =4 – ресурсные элементы (Recourse 
Element, RE), выделенные для передачи пилотных сигналов в одном RB; Ks – число поднесущих для 
передачи данных в одном RB и одном SB; Rn,m

c – скорость кода, n -й UE на поднесущих m -го SB; k n,m
b – 

количество бит на OFDM-символ n -й UE на поднесущих m -го SB; TSF =1 мс – время передачи одного 
подкадра; 
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symbSB KTkRNNKNNNNR ,,

,
5 ))((  – пропускная 

способность SB [6], формируемых на пятом подкадре; 
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b
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c
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RB
SF

RB
symbSB KTkRNNKNNNR ,,90 ))((  – пропускная способность SB [4], 

формируемых на всех подкадрах и содержащих из служебной информации только PDCCH. 
n
трбR – 

требуемая скорость передачи n-й UE. 
4. Условие объединения RB в RGB размеров: 
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где [ ] – обозначение округления числа до ближайшего целого в меньшую сторону. Условие (6) 
используется для объединения блоков планирования крайней группы ресурсных блоков, размеры которой 
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могут быть меньше p . 
Расчет переменных (1) в соответствии с условиями-ограничениями (2) – (6) целесообразно 

осуществлять в ходе решения оптимизационной задачи, обеспечивая минимум или максимум 
предварительно выбранного критерия качества решения задачи распределения SB. Таким образом, можно 
применить следующий критерий оптимальности: 
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при учете условий-ограничений (2)–(6).  
Использование критерия оптимальности (7) совместно с условиями-ограничениями (2)–(6) 

направлено на обеспечение гарантированной скорости передачи с возможностью доступа к дополнительной 
(не гарантируемой) полосе пропускания. 

Выводы 
Представлена математическая модель распределения блоков планирования между 

пользовательскими станциями, которая состоит в формулировке задачи распределения блоков планирования 
как задачи перераспределения доступной пропускной способности нисходящего канала технологии LTE для 
передачи информации в направлении пользовательских станций при учете их территориальной удаленности 
(вида системы модуляции и кодирования).  

Использование рассмотренной модели направлено на обеспечение каждой пользовательской 
станции гарантированной скорости передачи в нисходящем канале связи с возможностью доступа к 
дополнительной (негарантируемой) полосе пропускания.  

Для дальнейшего анализа распределения блоков планирования нисходящего канала технологии LTE 
с помощью изложенной модели предполагается использование пакета MATLAB. 
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Пересилання поштових відправлень (ПВ) між об’єктами поштового зв’язку (ОПЗ) включає 

чередування оброблення ПВ в ОПЗ і перевезення ПВ між ними. 
Як свідчить аналіз пересилання, ПВ більше простоюють між обробленням і перевезенням та між 

перевезенням та обробленням ПВ ніж оброблюється та перевозиться. Якщо виключити ці простої або їх 
зменшити, то це надасть змогу підвищити показник якості поштового зв’язку, а саме скоротити нормативні 
строки відправки ПВ, а нормативні строки на оброблення і перевезення залишити існуючі. 

Відомо, що синхронізація оброблення і перевезення ПВ полягає у визначенні інтервалів часу, що 
виділяються або можуть бути виділені для виконання основних складових пересилання ПВ – збирання у 
відділеннях зв’язку, виймання з поштових скриньок, накопичення, оброблення, зберігання, перевезення, 
обмінювання, доставляння. 

Існує єдина і групова синхронізація ПВ [1]. Під єдиною синхронізацією оброблення і перевезення 
ПВ розуміють визначення стандартної для усіх об’єктів поштового зв’язку інтервалів часу для перевезення і 
для оброблення пошти. Під груповою синхронізацією оброблення і перевезення ПВ розуміють визначення 
також інтервалів часу для перевезення і для оброблення пошти, але для окремих груп ПВ, наприклад, для 
чотирьох типів пошти: Київської зони (КЗ), ближньої зони (БЗ), середньої зони (СЗ), дальньої зони (ДЗ). 

Можливі декілька технологій оброблення письмової кореспонденції (ПК), серед яких: 
1. Технологія Т1. Вихідне сортування в ОЦ, перевезення ОЦ – ГСЦ, обмінювання в ГСЦ, 

перевезення ГСЦ – ОЦ, вхідне сортування в ОЦ (5 укрупнених операцій). 
2. Технологія Т2. Перевезення несортованої ПК ОЦ – ГСЦ, вихідне сортування в ГСЦ, обмінювання 

в ГСЦ, перевезення ГСЦ – ОЦ, вхідне сортування в ОЦ (5 укрупнених операцій). 
3. Технологія Т3. Перевезення несортованої ПК ОЦ – ГСЦ, вихідне сортування в ГСЦ, вхідне 

сортування в ГСЦ, перевезення відсортованої ПК ГСЦ – ОЦ (4 укрупнені операції). 
4. Технологія Т4. Вихідне сортування в ОЦ, перевезення ОЦ – РСЦ, вихідне обмінювання в РСЦ, 

перевезення РСЦ – РСЦ, вхідне обмінювання в РСЦ, перевезення РСЦ – ОЦ, вхідне сортування в ОЦ (7 
укрупнених операцій). 

5. Технологія Т5. Перевезення несортованої ПК ОЦ – РСЦ, вихідне сортування в РСЦ, вихідне 
обмінювання в РСЦ, перевезення РСЦ – РСЦ, вхідне обмінювання в РСЦ, перевезення РСЦ – ОЦ, вхідне 
сортування в ОЦ (7 укрупнених операцій). 

6. Технологія Т6. Перевезення несортованої ПК ОЦ – РСЦ, вихідне сортування в РСЦ, вихідне 
обмінювання в РСЦ, перевезення РСЦ – РСЦ, вхідне обмінювання в РСЦ, вхідне сортування в РСЦ, 
перевезення відсортованої ПК РСЦ – ОЦ (7 укрупнених операцій). 

Оскільки пересилання ПК між 26 ОЦ України (враховуючи Севастополь) у залежності від обраної 
технології включає від 4 до 7 укрупнених операцій для кожного ОЦ, загальна кількість укрупнених 
операцій, що мають бути синхронізовані при такій індивідуальній синхронізації оброблення і перевезення 
ПВ, складає від 104 до 182, що практично унеможливлює зазначену синхронізацію. 

Проте, якщо усереднити синхронізацію оброблення і перевезення ПВ за рахунок створення груп 
ОЦ, що розташовані у заданих інтервалів відстаней від транзитного вузла та витрачають приблизно 
однаковий час на вихідне і вхідне оброблення ПВ за рахунок створення відповідної кількості робочих місць 
з оброблення письмової кореспонденції, то загальна кількість операцій, що мають бути синхронізовані, 
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суттєво зменшується. 
Нижче наведені часові діаграми синхронізації оброблення і перевезення ПВ за зазначеними 

технологіями. 
Вихідні дані: 
- місце розташування ГСЦ – м. Київ; 
- місця розташування ГСЦ – м. Київ, Львів, Дніпропетровськ, Миколаїв; 
- нормативний строк пересилання простої ПК між обласними центрами України – Д+3; 
- середня швидкість поштового автомобільного транспорту, що здійснює сумісні перевезення ПК та 

інших видів пошти – 50 км/год.; 
- добовий об’єм ПК в Україні – 800 000 листів; 
- нормативна продуктивність праці сортувальника ПК – 1600 листів/год.; 
- середня продуктивність сортування ПК однієї листосортувальної машини (ЛСМ) – 36 000 

листів/год.; 
- нормативний строк обмінювання ПК в ГСЦ – 6 год.; 
- нормативний строк обмінювання ПК в РСЦ – 3 год.; 
- нормативний час готовності ПК до сортування за технологіями Т1, Т4 – 18 год.; 
- нормативний строк відправлення ПК за технологіями Т2, Т3 – 00 год., Т5, Т6 – 18 год.; 
- нормативний строк надходження ПК до ОЦ за технологіями Т1, Т2 – 06 год. Київської зони, 12 

год. ближньої зони, 18 год. середньої зони, 00 год. дальньої зони, Т6 – 12 год.; 
- нормативний строк надходження ПК до ОЦ за технологіями Т3, Т4, Т5 – 00 год. 
На рис. 1, 2 наведено часові діаграми синхронізації оброблення і перевезення поштових відправлень 

за технологіями Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 та прийняті наступні скорочення: 
С1 КЗ ОЦ – вихідне сортування в обласному центрі Київської зони; 
С1 БЗ ОЦ – вихідне сортування в обласному центрі ближньої зони; 
С1 СЗ ОЦ – вихідне сортування в обласному центрі середньої зони; 
С1 ДЗ ОЦ – вихідне сортування в обласному центрі дальної зони; 
С2 КЗ ОЦ – вхідне сортування в обласному центрі Київської зони; 
С2 БЗ ОЦ – вхідне сортування в обласному центрі ближньої зони; 
С2 СЗ ОЦ – вхідне сортування в обласному центрі середньої зони; 
С2 ДЗ ОЦ – вхідне сортування в обласному центрі дальної зони; 
Обмін ГСЦ – обмін в головному сортувальному центрі; 
ОЦ – РСЦ (РСЦ – ОЦ) – перевезення з обласного центру до регіонального сортувального центру (з 

регіонального сортувального центру до обласного центру ). 
 

 
Рис. 1. Часові діаграми синхронізації оброблення і перевезення поштових відправлень за технологіями Т1, Т2, Т3 
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Рис. 2. Часові діаграми синхронізації оброблення і перевезення поштових відправлень за технологіями Т4, Т5, Т6 

 

Перехід від єдиної до групової синхронізації оброблення і перевезення ПВ дає змогу збільшити час, 
що відводиться для оброблення ПВ, за рахунок відповідного зменшення часу, що відводиться на 
перевезення ПВ між ОПЗ, розташованими на менших відстанях, і збільшити час, що відводиться на 
перевезення ПВ між ОПЗ, розташованими на більших відстанях, за рахунок відповідного зменшення часу, 
що відводиться на оброблення ПВ.  

Як випливає з наведених діаграм пересилання ПК з нормативним строком Д+3, за технологією Т1 
необхідно 66 год., за технологією Т2 – 60 год., за технологією Т3 – 48 год., за технологіями Т4, Т5, Т6 – 66 
год. 

На підставі цього можна зробити висновок про можливість здійснення групової синхронізації 
оброблення і перевезення ПВ адаптованої до відстаней між ОПЗ, розташованими на сусідніх ярусах пірамід, 
що відбивають структури мережі поштового зв’язку, зокрема, збільшення часу, що виділяється на 
оброблення ПВ, за рахунок відповідного зменшення часу, що виділяється на перевезення ПВ між ОПЗ, 
розташованими на менших відстанях, і збільшення часу, що виділяється на перевезення ПВ між ОПЗ, 
розташованими на більших відстанях, за рахунок відповідного зменшення часу, що виділяється на 
оброблення ПВ. 
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Аннотация.	 В	 работе	 произведена	 оценка	 коэффициента	 Херста	 при	 моделировании	 самоподобного	

трафика	с	использованием	распределений	Парето	и	Вейбулла.	Построен	график	зависимости	и	произведен	его	
анализ.	

	
O.V. VERBANOV, A.G. LOZHKOVSKY 

 
MODELING BURST TRAFFIC AND ESTIMATES OF COEFFICIENTS OF SELF-SIMILAR  

 
Odessa National Academy of Telecommunications, Odessa, Ukraine, o.verbanov @ onat.edu.ua, prof., e-mail: loshk@mail.ru  

	
Abstract.	 In	 this	 paper	 we	 evaluated	 Hurst	 coefficient	 for	 modeling	 self‐similar	 traffic	 using	 the	 Pareto	

distribution	and	Weibull	distribution.	Plotted	and	carried	his	analysis.	
	
В условиях отсутствия точных аналитических методов расчета параметров качества обслуживания 

при самоподобном трафике наилучшим способом проверки гипотезы о возможности применения известных 
методов расчета этих параметров, но для других моделей со сходными значениями энтропии распределений 
[1], является имитационное моделирование. Для этого необходимо генерировать случайные реализации 
фрактального броуновского движения fBM, при котором сам процесс будет носить пачечный характер [2]. 

Пачечный характер генерированного трафика способствует его адекватности реальному характеру 
трафика в мультисервисных сетях. Здесь при широком диапазоне скоростей передачи нагрузка является 
разнородной, поскольку передачу потоков разных приложений и служб обеспечивает одна и та же сеть с 
едиными протоколами и законами управления. Источники определённой службы характеризуются 
максимальной и средней скоростями передачи, т.е. коэффициентом пачкования и средней длительностью 
пика нагрузки. Например, пачкование для речевых служб возможно из-за пауз в разговоре. 

Наиболее известным методом формировании самоподобного потока является метод Мандельброта 
[3]. Он основан на суперпозиции нескольких (строго чередующихся) независимых и имеющих одинаковое 
распределение ON/OFF источников, интервалы между ON и OFF периодами которого обладают эффектом 
Ноа. Причем, именно эффект Ноа в распределении длительностей ON/OFF периодов является базовым при 
моделировании самоподобного трафика. Эффект Ноа является синонимом синдрома бесконечной 
дисперсии. Математически для достижения эффекта Ноа можно использовать «распределением с длинным 
хвостом», к которым относятся распределения Парето и Вейбулла. 

Плотность распределения Парето задается функцией: 
1

(x)
a

a b
f

b x


   
 

,                                                              (1) 

где  a – параметр формы (изменяется от 1,2 до 1,9); 
b – мода распределения (минимальное значение случайной величины x). 
Причем, при a ≤ 2 дисперсия бесконечна (что и требуется в качестве одного из условий 

самоподопобности). Наличие в распределении так называемого «длинного хвоста» обеспечивает свойство 
пачечности трафика, поскольку в распределении существенно возрастают вероятности длинных интервалов 
между событиями (например, отсутствие пакетов на интервале) и для «поддержания» заданного среднего 
значения количества событий необходима их концентрация (увеличение) на других интервалах времени.  

Параметр формы a распределения Парето и параметр Херста H находятся в такой зависимости [1]: 

3

2

a
H


 ,                                                                               (2) 

В практическом моделировании распределение Парето (2) получается путем перехода от 
равномерного распределения методом обратной функции: 
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где  Z
i 
– i-й интервал между событиями; U – случайное число, равномерно распределенное на интервале 

[0, 1]. 
Так же для моделирования самоподобного трафика можно использовать распределение Вейбулла с 

параметром  и α (изменяется от 0,2 до 0,9), ее функция распределения и функция плотности имеет вид: 
( )( ) 1 , 

axF x e                                                                         (4) 

( 1) ( )( )  .
aa xP x a x e                                                                (5) 

С параметром Херста H распределение Вейбулла находятся в такой зависимости: 

2

2

a
H


 ,                                                                            (6) 

Для процессов, не обладающих свойством самоподобия, Н = 0,5, а для самоподобных процессов с 
долгосрочной зависимостью этот параметр изменяется в пределах 0,65 – 0,8 (процесс обладает длительной 
памятью). 

Проведя серию опытов имитационного моделирования по алгоритму [4] при задании в 
распределении Парето и Вейбулла параметра Херста H = 0,55 – 0,9 и загрузки системы (интенсивность) – в 
пределах ρ = 0,3…0,9, полученные результаты занесены в табл. 1 и 2.  

 
Таблица 1 

Результаты моделирования при распределении Вейбулла 
Энтропия 

Загрузка 
системы 

fBM/D/1 
H=0,55 

fBM/D/1 
H=0,6 

fBM/D/1 
H=0,65 

fBM/D/1 
H=0,7 

fBM/D/1 
H=0,75 

fBM/D/1 
H=0,8 

fBM/D/1 
H=0.85 

fBM/D/1 
H=0,9 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

0.812 
1.023 
1.235 
1.482 
1.772 
2.169 
2.842 

0.854 
1.085 
1.33 
1.593 
1.917 
2.346 
3.061 

0.907 
1.166 
1.432 
1.729 
2.084 
2.558 
3.312 

0.908 
1.164 
1.437 
1.733 
2.088 
2.560 
3.576 

0.831 
1.407 
1.759 
2.142 
2.604 
3.158 
3.958 

1.211 
1.601 
2.012 
2.473 
3.016 
3.641 
4.299 

1.434 
1.937 
2.426 
2.979 
3.540 
4.048 
4.321 

1.843 
2.369 
2.824 
3.144 
3.420 
3.569 
3.717 

 
Таблица 2 

Результаты моделирования при распределении Парето 
Энтропия 

Загрузка 
системы 

fBM/D/1 
H=0,55 

fBM/D/1 
H=0,6 

fBM/D/1 
H=0,65 

fBM/D/1 
H=0,7 

fBM/D/1 
H=0,75 

fBM/D/1 
H=0,8 

fBM/D/1 
H=0.85 

fBM/D/1 
H=0,9 

0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8 
0.9 

0.611 
0.673 
0.703 
0.847 
1.147 
1.714 
2.787 

0.611 
0.673 
0.732 
0.925 
1.287 
1.928 
3.081 

0.611 
0.673 
0.783 
1.031 
1.467 
2.184 
3.435 

0.612 
0.683 
0.861 
1.182 
1.705 
2.513 
3.888 

0.610 
0.731 
0.982 
1.393 
2.019 
2.929 
4.511 

0.617 
0.829 
1.184 
1.719 
2.466 
3.539 
5.381 

0.659 
1.027 
1.514 
2.188 
3.180 
4.603 
6.391 

0.900 
1.454 
2.024 
3.000 
4.540 
6.588 
8.000 

 

На основе данных табл. 1 и 2 построены графики зависимости энтропии распределения от загрузки 
системы. 

В результате полученной зависимости энтропии распределения состояний системы видим, что 
значение моделированы с помощью распределения Парето для коэффициента Херста H = 0,55 отличаются 
от значений которые моделированы распределением Вейбулла, следовательно также отличается между 
собой длинна очереди Q и средняя длительность ожидания всех заявок W (ожидающих и обслуживаемых 
без ожидания). Разность этих значений мешают определить более точный метод расчета характеристик 
качества обслуживания одноканальной системы массового обслуживания с очередью для случая 
обслуживания трафика, обладающего эффектом самоподобия. 
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Рис. 1. Зависимость энтропии распределения Парето и Вейбулла от загрузки системы 
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ГЕНЕРАТОРІВ ХАОСУ 
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Анотація.	Показаний	метод	 інтегральної	оцінки	генераторів	хаосу	шляхом	використання	розширеного	

трактування	 матриці	 Грама	 та	 граміану.	 Показані	 та	 охарактеризовані	 результати	 інтегральної	 оцінки	
генераторів	хаосу.	

Ключові	слова:	хаос,	генератори	хаосу,	інтегральна	оцінка	
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ІNTEGRAL EVALUATION OF CHAOS GENERATORS 
 

Khmelnitsky National University, Khmelnitsky, Ukraine 
	
The	method	of	chaos	oscillators	integral	estimation	by	advanced	treatment	of	the	Gram	matrix	and	gramian	are	

presented	in	the	article.	The	results	of	chaos	oscillators	integral	estimation	are	given	and	characterized.	
Keywords:	chaos,	chaos	oscillators,	integral	estimation	
	
На сьогоднішній день використання хаотичних сигналів у радіотехніці знаходить все більше 

застосування. Така тенденція зумовлена особливостями хаотичних сигналів (висока завадостійкість, 
рівномірний спектральний розподіл, «хороші» автокореляційні (АКФ) та взаємокореляційні (ВКФ) 
властивості) [1].  

Однак, зважаючи на велику кількість генераторів хаосу, існує проблема вибору конкретного 
генератора, внаслідок недостатньо освітлених якісних характеристик сигналів кожного генератора. Тому, 
інтегральна оцінка генераторів хаосу є важливим показником, що якісно характеризує генератори хаосу та 
допоможе вибрати потрібний генератор хаосу із потрібними параметрами хаотичного сигналу. 

Динамічні системи (ДС) представлені у виді генераторів хаосу можуть бути реалізовані у двох 
видах: аналоговому та дискретному. У переважній більшості випадків, схематична реалізація аналогових 
генераторів хаосу є простою з огляду на використання тільки пасивних та активних електронних 
компонентів, що є наслідком вимог до відтворюваності режимів роботи, а отже і сигналів. Аналогові 
генератори хаосу описуються здебільшого системою із трьох нелінійних диференційних рівнянь. Натомість, 
дискретні генератори хаосу описуються простими рекурентними рівняннями, при ітерації яких, власне 
отримується хаотичний сигнал, однак їх практична реалізація стає неможливою без застосування 
компонентів ПЛІС, а від так - в результаті ефектів квантування хаотичний режим роботи схеми являє собою 
регулярний режим з дуже великим періодом, який вже вважається - псевдохаотичним. 

Такі особливості реалізації та математичного опису генераторів хаосу, накладають певні умови для 
моделювання їхньої роботи у сучасних прикладних математичних пакетах, зокрема у пакеті Matlab, а саме - 
вирішення систем нелінійних диференційних рівнянь методом чисельного інтегрування звичайних 
диференційних рівнянь для реалізації великих ансамблів сигналів є  надзвичайно часомістким завданням. 
Натомість, реалізація ансамблів тієї ж довжини шляхом ітерування рекурентних рівнянь, що описують 
дискретні генератори хаосу, виконується у тисячі раз швидше. 

Для більшого розуміння особливостей виконання та дослідження дискретних та аналогових 
генераторів хаосу – представлено таблицю 1. 

 
Таблиця 1 

Порівняння дискретних та аналогових генераторів хаосу 
Типи генераторів хаосу: Дискретні Аналогові 
Простота схемо-технічної реалізації ні так 
Простота комп'ютерного моделювання так ні 
Тип вихідного сигналу псевдо-хаотичний хаотичний 
Елементна база  ПЛІС Активні і пасивні елементи 

 
Керування ДС здійснюється шляхом маніпуляції вхідними параметрами та її початковими умовами. 

Маніпуляція вхідними параметрами дозволяє керувати видом і якістю генерованого сигналу, тобто керувати 
такими його характеристиками як ширина спектру, розподіл ймовірностей, вид АКФ і ВКФ, а підбір 
початкових умов дозволить реалізувати сигнал із необхідного значення. 

Застосування методу інтегральної оцінки генераторів хаосу 
Найвідомішими генераторами хаосу на сьогоднішній день є наступні: аналоговий генератор Чуа, 

аналоговий генератор Лоренца, аналоговий генератор Колпітца, аналоговий генератор Релея, дискретний 
генератор логістичних відображень. 



Телекомунікаційні та інформаційні технології 

190 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

Однією із основних можливостей реалізації багатоканальної системи зв’язку з використанням 
хаотичних сигналів являється можливість створення багатьох незалежних хаотичних сигналів з різко 
відмінними АКВ та ВКФ [2]. Тому, для інтегральної оцінки генераторів хаосу було проведено перевірку 
хаотичних сигналів на лінійну залежність використовуючи розширене трактування матриці Грама та 
граміану, де значення граміану характеризуватиме якість лінійної незалежності ансамблю), а величина 
максимального значення взаємної енергії між ансамблями хаотичних сигналів певної довжини є критерієм 
інтегральної оцінки у застосованому підході.  

Взаємна енергія між ансамблями хаотичних сигналів характеризує енергетичну незалежність між 
каналами в яких використовуються ці сигнали, тобто визначає чи енергія із одного каналу переходить у 
інший.  

 
Рис. 1. Інтегральна оцінка генераторів хаосу (на осі X відкладена протяжність сигналів у точках, а по осі Y - значення 

максимального елемента верхнього трикутника матриці Грама помноженого на 100%). 
 
Інтегральна оцінка охоплює опосереднені значення взаємної енергії для діапазонів значень одного 

або декількох керуючих параметрів різних типів  генераторів, що обумовлюють появу хаотичних коливань 
на виході. Усі інші значення керуючих параметрів, при яких реалізовувались не хаотичні коливання 
відсіювались внаслідок детального аналізу біфуркаційної діаграми кожного генератора. 

Висновки 
1. Отримано інтегральні характеристики різних видів генераторів хаотичних сигналів у зонах 

генерації хаосу та проведено їх порівняння із інтегральними характеристиками генераторів М-
послідовностей та генераторами шуму. 

2. Загальний характер поведінки інтегральних характеристик для усіх досліджуваних генераторів 
схожий та складається із двох ділянок.  У межах початкової ділянки інтегральна характеристика різко спадає 
із зростанням обсягу ансамблю вибірок, що говорить про покращання кореляційних властивостей. Під час 
подальшого зростання обсягу вибірок інтегральна характеристика спадає повільно, що говорить про 
можливість оптимізації ансамблю за кількістю вибірок. 

3. За інтегральною оцінкою, серед різних генераторів хаотичних сигналів  за кореляційними 
властивостями найбільш «близьким» до генераторів шуму та М-послідовностей  виявився хаотичний 
генератор Колпітца. 
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В час глобальної  комп’ютеризації ігри є невід’ємною складовою сучасного світу. Оскільки для  он-

лайн ігор з “важкою” клієнтською частиною необхідні серйозні обчислювальні можливості комп’ютерів, 
більшість людей обирає казуальні ігри в браузерах або з мобільних клієнтів.  

Для підтримки даного виду ігор необхідні ігрові сервера, які відповідають за обчислення усієї 
логіки гри, виступають в ролі аутентифікаторів; сервера з базами даних, в яких будуть зберігатись дані про 
користувача, його рівень, кількість грошей на рахунку, кількість одиниць досвіду тощо;  сервера, які 
розміщують статичну складову гри, тобто графіку, анімацію, звукові ефекти, які при необхідності 
віддаються користувачам [1].    

Для збереження інформації використовуються SQL бази даних, швидкодія яких на пряму залежить 
від швидкодії накопичувальних пристроїв, тобто не просто HDD,  а RAID масивів, які під великим 
навантаженням I/O операцій не витримують і дають збій, що призводить до даунтайму ігрової 
інфраструктури. Для усунення цього недоліку пропонується мережа з використанням Memcached технології. 
Memcached - це програмне забезпечення, яке реалізує сервіс кешування даних в оперативній пам’яті на 
основі кеш-таблиць. 

В роботі запропоновано структуру серверної частини мережі з використанням NoSQL кластеру з 
використанням Memcached технології для підтримки он-лайн гри, яка складається з таких основних 
компонентів: 

- балансувач навантаження − апаратний пристрій, який використовується для балансування 
запитів з мережі інтернет та на основі хедерів розкидає запити на різні сервера; 

- маршрутизатори, що створюють таблиці маршрутизації та роутинг пакетів в мережі; 
- кластер зі статичною інформацією − кластер серверів, який відповідає за віддачу статичної 

інформації користувачу: картинок, флеш-об’єктів та ін.; 
- кластер ігрових серверів − в даному кластері розташовується серверна частина гри. В якості 

ігрового сервера буде використовуватись Tomcat – сервер для обробки java; 
- NoSQL кластер − використовується для збереження тимчасової інформації під час роботи гри. 

Основною відмінністю серверів є те, що для функціонування даного кластера необхідна велика кількість 
ОЗП на серверах, оскільки всі дані даний тип серверів зберігає в оперативній пам’яті. Виходячи з цього, 
забезпечується висока швидкість доступу та обробки даних в пам’яті; 

- кластер SQL баз даних − використовується для збереження інформації користувача. Для 
функціонування даного кластеру необхідні самі потужні сервера, оскільки зберігається велика кількість 
інформації, яка з кожною секундою змінюється, отже, необхідна енергонезалежна, високошвидкісна, та 
високо доступна пам’ять. 

Висновки. При використанні запронованої технології Memcached звертання до бази даних SQL 
відбувається лише декілька разів, а не при кожній зміні параметрів користувача. Під час встановлення 
з’єднання ігровий сервер вичитує дані з ігрової SQL бази та записує ці дані в Memcached кластер, з якими 
надалі і працює. Швидкість оброки запитів в оперативній пам’яті на порядок  вища, ніж при роботі з 
дисковими масивами. Отже, запропонована структура серверної частини мережі для підтримки он-лайн гри 
з використанням NoSQL кластеру та технології Memcached дозволила розвантажити кластер з базою даних, 
а також суттєво підвищить швидкість роботи гри і оновлення даних гравця. 
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Анотація.	 Представлено	 огляд	 сучасних	 моделей	 провідникових	 ліній,що	 використовуються	 в	 процесі	

моделювання	 із	 застосуванням	 сучасного	 програмного	 забезпечення.	 Показані	 моделі,	 що	 є	 спрощеними	 або	
достатньо	 адекватними	 реальних	 ліній.	 Застосування	 моделей	 дозволяє	 визначати	 частотні	 та	 фазові	
властивості	провідникової	лінії	довільної	конфігурації.	
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Abstract.	 The	 review	 of	 current	 models	 of	 conductor	 lines	 used	 in	 the	 simulation	 process	 using	 modern	

software.	The	following	models	are	simplified	enough	or	adequate	real	lines.	The	use	of	models	allows	to	determine	the	
frequency	and	phase	properties	of	conductive	lines	any	configuration.	
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Класична модель провідникової лінії відома досить давно [1]. Одним з ключових моментів 

класичних моделей є складність застосування моделей у практичному підході. Для цих моделей слідує 
частотозалежність параметрів провідникової лінії. Складність застосування моделей полягає у тому, що 
параметри 1L , 1C , 1R , 1G  є частотозалежними. На рис. 1 

показана узагальнена характеристика зміни значень погонних  
параметрів провідникової лінії від частоти. 

Отже, класичні моделі є частотозалежними. 
Враховуючи стрімке зростання галузей, що займаються 
виробництвом, встановленням та обслуговуванням 
провідникових ліній є актуальною задача створення та 
використання моделей, що є зручними для моделювання із 
застосуванням засобів автоматизації. 

Модель ABCD-параметрів 
Однією з основ для сучасних імітаційних моделей 

використовується модель ABCD-параметрів. Лінію передачі 
будь-якої довжини можна представити як чотирьохтермінальну мережу. Суть моделі показано на рис. 2.  

В цій моделі відношення між передавальними і 
приймальними напруг і струмів можуть бути виражені як: 

s r

s r

V VA B

C DI I
  

де  sV  і  sI  – напруга  і струм вихідні, а rV  і rI  – напруга 

і струм на вихідному кінці, відповідно. 
У разі, якщо значення з боку вихідних напруги і струму відомі, на приймальному кінці напругу і 

струм можна знайти як: 

sr

r s

VV A B

C DI I





. 

Зручність моделі ABCD-параметрів полягає у можливості отримання ряду моделей з моделі ABCD-
параметрів шляхом встановлення значення відповідних параметрів. В таблиці 1 приведені відповідні моделі 
та значення параметрів [2]. 

Моделі з розподіленими параметрами 
Моделі з розподіленими параметрами (distributed parameter models) являють собою основу сучасних 

уявлень про процеси, що мають місце в провідниковій лінії за умов як достатньої протяжності лінії так і 
необхідності у моделюванні в широкому діапазоні вхідних частот. В загальному випадку, моделі з 
розподіленими параметрами базуються на теорії розповсюдження хвилі в лінії [2]. Процес аналізу полягає у 
розбитті кабельної системи на окремі фазові частини із значеннями ,фаз фазV I . В подальшому стани цих 

фазових частин використовуються для розв’язку системи диференційних рівнянь із застосуванням лінійних 

 
Рис. 1. Узагальнена характеристика зміни значень 

погонних параметрів провідникової лінії 

 
Рис. 2. Модель ABCD-параметрів 
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трансформацій для отримання модальних відліків ,фаз фазV I  [3]. 

В роботі [3] показано, що можливе спрощення моделі за рахунок використання так званої моделі з 
постійними розподіленими параметрами (CP-model, distributed constant-parameter model). Ця модель відома 
як модель Доммела (Dommel line model). В цій моделі провідність G ігнорується, а інші (R, L, C) – 

приймаються постійними. Така модель зручна 
для швидкого обрахунку стану лінії за відомої 
частоти, проте дає низьку точність обрахунку. 

Однією з найбільш широко 
використовуваних моделей лінії високовольтної 
передачі є частотозалежна модель лінії (FD, 
Frequency dependent model, також відома як 
модель JMARTI для повітряних ліній) 
запропонована Дж. Марті [4]. Ця модель 
включає частотну залежність параметрів лінії і 
їх розподілений характер, і припускає дійсність і 
постійна матриця перетворення, щоб 
відокремити розповсюдження методу. В цій 
моделі частотна залежність характеристик та їх 
розподілення у просторі можуть бути достатньо 
добро представлено шляхом апроксимації. FD 
модель лінії була дуже надійна і точна для  
більшості з випадків повітряних лінії, але не для 
підземних кабелів, для яких перетворення 
залежать від частоти.  

Модель з частотозалежною матрицею Q 
(Frequency Dependent Q, FDQ) або модель із 
змінною матрицею перетворень. Врахування 
залежності параметрів від частоти дає 
можливість більш точніше обраховувати 
параметри лінії [4], але вимагає бідьше ресурсів..  

Кабельна модель, що розвивається  Дж.Мартіном вирішує проблему і сильно залежить від частоти 
матриці перетворення синтезуючи цю матрицю з раціональними функціями в частотній області. Ця модель 
дає дуже добрі результати для кабельного моделювання як в низьких, так і високих частот явища. 

Висновки. В результаті проведеного аналізу визначено, що сучасні моделі провідникових ліній 
допускають моделювання як спрощеної моделі лінії з сталими параметрами так і наявні моделі з 
частотозалежними параметрами. Моделі з частотозалежними параметрами достатньо точно дозволяють 
моделювати параметри провідникового середовища. Застосування сучасних моделей важливо в процесі 
визначення частотних та фазових характеристик провідникової лінії. 
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Таблиця 1 
Параметри моделі ABCD-параметрів та відповідні 

вихідні моделі [2] 

Назва моделі Матриця параметрів 
A B

C D
 

Лінія без втрат (L, 
Lossless) 

1

0 1
LX

 

Лінія з омічними 
втратами (RL) 

1

0 1
LX R

 

Лінія з ємнісним 
характером (LC) 

1

1
L

C L C

X

Y X Y
 

Номінальна π-модель; 
Модель Ametani; 
Точна π-модель 

1
2

1 1
4 2

ZY
Z

ZY ZY
Y



   
 

 

Модель з 
розподіленими 
параметрами 
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c
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Анотація.	 Визначено	 особливості	 використання	 систем	 тактової	 та	фазової	 синхронізації	 у	 приймачах	

супутникових	 систем	 зв’язку.	 Розроблено	 розгорнуту	 схему	 цифрового	 приймача	 із	 використанням	 систем	
синхронізації.	 Імітаційним	 моделюванням	 досліджено	 ефективність	 використання	 системи	 синхронізації.	
Наведено	 аналітичні	 залежності	 для	 опису	 синхронізації	 у	 цифрових	 приймачах.	 Засобами	 імітаційного	
моделювання	Matlab‐Simulink	досліджено	можливості	застосування	схем	синхронізації	за	Гарднером	у	цифрових	
приймачах	систем	зв’язку	із	QPSK	–	модуляцією.	
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В супутникових системах зв’язку з їх напруженою енергетикою, застосовують в основному методи 

когерентного детектування [1,2,3]. Так як в спектрі використовуємих в супутникових цифрових системах 
зв’язку сигналів не міститься залишок несучої, то опорне коливання необхідне для когерентного прийому 
сигналів виділяється з інформаційного сигналу в системі виділення несучої. Когерентне детектування 
відбувається в детекторі. Важливим моментом обробки прийнятих сигналів, є момент визначення границь 
посилок сигналів в демодуляторі які визначаються використанням систем тактової синхронізації (СТС). 
Відновлення синхронізації необхідне для правильного декодування сигналу. Необхідно забезпечити 
відновлення наступних видів синхронізації: циклової (кадрової), тактової (символьної) і фазової. 
Відновлення циклової і тактової синхронізації забезпечує правильне виділення інформації з прийнятого 
сигналу. Циклова синхронізація забезпечує правильне відділення одного циклу від іншого. Замкнене коло 
тактової синхронізації необхідне для визначення меж цифрових символів так, щоб зробити відлік 
прийнятого сигналу в найменш спотвореній його частині, для підвищення завадостійкості розпізнавання 
переданого символу. Відновлення фазової синхронізації між приймачем і передавачем – необхідна умова 
правильної роботи демодулятора і відновлення інших видів синхронізації рис.1.  

Одним із основних процесів, який впливає на загальну завадостійкість приймання цифрових 
кодованих сигналів є процес 
синхронізації в демодуляторах QPSK 
[1]. На сьогодні актуальною задачею є 
використання модифікованих способів 
синхронізації на основі врахування 
впливу завад сусідніх символів на 
фазовий критерій тракту, зокрема 
використання модифікованої схеми 
синхронізації Гарднера [2], що 
дозволяє покращити характеристики 
цифрових каналів.  

Розглянемо питання 
проектування та дослідження систем 

фазової та символьної синхронізації модифікованим методом Гарднера.  
Для того, щоб відділити цифрові сигнали даних від прийнятих сигналів, при детектуванні повинен 

відбуватись процес виявлення цих сигналів на основі їх регулярного порозрядного оцінювання в системі 
демодуляції. Так як передана інформація повинна синхронізуватись у приймачі, то сигнал синхронізації має 
таку ж саму розрядність як і переданий цифровий сигнал основної смуги частот. Далі в схемі синхронізації 
відбувається процедура символьної та фазової синхронізації з виділенням сигналу синхронізації від 
прийнятого приймачем сигналу. 

Рис. 1 Схема цифрової синхронізації: АЦП – аналого-цифровий 
перетворювач 
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Проведемо огляд особливостей функціонування цифрової системи синхронізації. Базова схема 
цифрової системи синхронізації з петлею зворотного зв’язку буде мати вигляд рис. 1. Розглянемо 
особливості використання схеми на рис. 1 у супутникових каналах зв’язку з QPSK – модульованими 
сигналами. В схемі відсутній зворотній зв'язок за рішенням, та навчальні послідовності. Схема працює з 
двома сигналами І(t) та Q(t). Помилка синхронізації усувається з допомогою контролера який здійснює 
фазову оцінку яка визначає моменти інтерполяції для здійснення порозрядної синхронізації. Аналітично, 
помилку синхронізації можно описать так: 
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У випадку наявності частотної помилки: 
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де у формулі T  ,   - частотна помилка, синфазні )(na  та квадратурні )(nb  вибірки в основній 

смузі частот. 
Тоді остаточно отримаємо:  
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На рис.2 представлено імітаційну реалізацію каналу передачі інформації з QPSK – модуляцією, та 
використанням схем фазової та символьної синхронізації у приймачі. Для імітації помилки в канал передачі 
даних включено блок Variable Integer Delay. Дослідження схеми проводилось з метою підтвердження 
ефективності введення розглянутих вище кіл синхронізації до структури цифрового приймача. Оцінка 
ефективності проводилась шляхом визначення вектора помилки при демодуляції, заданої затримки в каналі 
зв’язку, спектральних характеристик. Оцінка отриманих результатів проводилась з допомогою EVM - 
інструмента. Цифровий дисплей - Error Vector Magnitude (EVM)- це вектор помилки величини, який 
обчислюється на основі блоку EVM і використовується для кількісної оцінки функціонування цифрового 
радіопередавача або приймача. Модуль вектора помилки (EVM) представляє собою відстань між 
координатами ідеального і реально виміряного символів у сузір’ї. Сonstellation діаграма на рис.3 показує 
розкид ділянки прийнятого сигналу.  

 

 
Рис. 2 Імітаційна схема каналу передачі інформації з QPSK – модуляцією та схемами синхронізації Гарднера 
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В процесі моделювання за схемою рис.2 отримано значення EVM на рівні 5,8%. Отже, проведені 
дослідження підтверджують зменшення EVR в каналі із синхронізаційною схемою Гарднера в 4,5 разів в 

`порівнянні із схемою без синхронізації. З допомогою дисплею SER 

(Symbol Error Rate) у схемі рис. 2, здійснено оцінку символьної 
помилки. За результатами моделювання можна зробити висновок, 
що внесена помилка в каналі зв’язку істотно впливає на виникнення 

між символьної інтерференції, однак спектр сигналу на 
приймальному боці суттєвих спотворень не зазнає. Символ 

складається з декількох біт, в разі помилки в ньому, спотворюються 
не всі біти, а лише якась їх частина. Тому ймовірність бітової 
помилки ніколи не перевищує ймовірність символьної помилки: 

BER  SER. Застосування схеми Гарднера дозволяє провести оцінку 

заданої в каналі зв’язку затримки (delay), дісплеем (delay еstimate). 
Результати моделювання вказують на адекватну оцінку затримки з 

точністю порядка 99,6%.Так як в канал передачі інформації вводиться затримка, яка змінюється для кожної 

бітової посилки, з допомогою дисплею Error Signal (рис.3, в), визначаємо, що сигнал помилки має 

періодичні сплески які визначають точки де системі синхронізації потрібно відслідковувати переданий по 
каналу зв’язку сигнал. З допомогою інструмента (delay estimates) проведено дослідження поведінки метода 

синхронізації в каналі зв’язку з QPSK - модуляцією рис.4. Цифрою 1 - показано фактичну затримку, 2 - 
оцінену затримку для набору з 100 символів. 

Результати моделювання вказують на те, що застосування методу синхронізації дозволяє здійснити 

відслідковування затримки, хоча і оціночна крива менш регулярна і має спотворення. 
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Рис. 3 Сonstellaton (сузір’я) QPSK – модульованих сигналів на передавальному боці а) та приймальному боці б) 
каналу зв’язку та сигнал помилки в системі синхронізації в) 

Рис. 4 Оцінка затримки символів у 
системі синхронізації 
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Состояние проблемы. Дальнейшим развитием мировых телекоммуникационных технологий в 

области мобильной связи являются разработка и внедрение стандартов четвёртого поколения (4G), 
обеспечивающих ещё большие скорости передачи данных (и, как следствие, повышение качества 
предлагаемых пользовательских услуг) при общем снижении издержек в эксплуатации 
телекоммуникационного оборудования. Одна  из используемых технологий – LTE- услуги  и LTE-сети  
мобильной связи. Система качества обслуживания  QoS является  фундаментальным компонентом  в рамках 
LTE сетей и оценивание  функции качества обслуживания  (QoS) и является  целью данной работы. 

Концепция QoS  в LTE сетях. При разработке и внедрении системы качества обслуживания к 
атрибутам такой системы предъявляются следующие общие требования: 

- количество и значения атрибутов должны быть таковы, чтобы  обеспечить возможность 
многоуровневой градации пользователей 

- концепция требований системы  QoS не должно мешать политике эффективного использования 
радиоресурсов, независимому развитию базовой сети и сети радиодоступа. 

- все атрибуты и их комбинации должны иметь однозначно определённые значения. 
QoS включает в себя основу, состоящую из многочисленных стандартов, которые широко 

используются в сетях связи для управления трафиком таким образом, чтобы дифференцировать 
подписчиков и услуги для повышения общей производительности. QoS позволяет сетевым операторам 
производить изоляцию трафика в потоке и на основе атрибутов, таких, как тип трафика (речь, видео, 
управление) или потребностей приложений (пропускная способность, задержка и / или джиттер), а затем 
передавать каждый поток соответственно. В рамках QoS также рассматриваются абонентские соглашения 
об уровне обслуживания посредством приоритезации трафика для критических пользователей и 
приложений, обеспечивая детерминированные задержки и джиттер (требуется для приложений реального 
времени) и минимизации перегрузки сети. 

Передача услуг по сети LTE рассматривается, в соответствии с сетевой архитектурой, отдельно в 
сети радиодоступа (Radio AccessBearer Service), где обеспечивается конфиденциальная передача     
пользовательских данных, либо с заранее выбранным, либо установленным по умолчанию уровнем качества 
обслуживания, и в базовой пакетной  сети (Core Network Bearer Service), имеющей возможность  
поддерживать различные классы  качества обслуживания. Услугу в сети LTE реализуют двумя частями: в 
радиоканале (Radio Bearer Service) и в механизме радиодоступа (Access Bearer Service).  На физическом 
уровне (Physical Radio Bearer Service) производится управление подпотоком пользовательских данных. 
Механизм радиодоступа обеспечивает на физическом уровне (Physical Bearer Service) передачу данных 
между сетью радиодоступа и базовой сетью. 

Функции QoS, используемые в LTE сетях. Функции сети LTE  основаны на  выборе методов 
управления, контроля и расчетов параметров качеством обслуживания: функция отображения (MF, 
Mapping Function),функция классификации (CF,  Classification Function), функция управления ресурсами 
(RMF, Resource Manager Function),функция  согласования (очистки) трафика (TCF,  Traffic Conditioner 
Function).  Для реализации механизмов управления и контроля используются:  функция управления услугами 
(SMF,  Service Manager Function),Трансляционная функция (TF,  Translation Function),функция управления 
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возможностями (A/CCF, Admission / Capability Control Function), функция управления подпиской (SCF, 
Subscription Control Function). 

По мере роста числа абонентов растет, также и спрос на расширенные пользовательские услуги с 
дифференцированными уровнями качества обслуживания, что дает возможность использовать  
дифференцированные пакеты услуг и максимизировать средний доход с абонента (ARPU). Это делает QoS 
фундаментальным компонентом в рамках LTE сетей для удовлетворительного обслуживания приложений и 
услуг с эффективным управлением сетевыми ресурсами. Элементы LTE сетей должны включать в себя 
методы управления различными характеристиками трафика для растущего диапазона мультимедийных 
приложений и услуг. Различные приложения и услуги предъявляют особые требования к качеству работы 
сетей и совместно  они вызывают   необходимость комплексного подхода со стороны  QoS. 3GPP определил 
рамки LTE QoS с использованием модели выделенной пакетной системы - Evolved Packet System (EPS). EPS 
потоком является элемент разделения трафика, который позволяет дифференцированную обработку трафика 
на основе требований QoS, а также обеспечивает логический путь между UE и шлюзом. Все уровни 
отображаются на одном потоке такой же пакетно-переадресующей составляющей (например, планирование, 
управление очередью, скорость формирования, конфигурация канального уровня и т.д.) между UE и 
шлюзом. Поток может быть классифицирован на основе своих требований QoS либо по умолчанию, либо 
как специальный поток. Когда мобильное устройство регистрируется в  LTE сети, ему присваивается поток 
по умолчанию, который связан  с IP-адресом (UE). По умолчанию поток не имеет гарантированную 
пропускную способность и предлагает только best-effort service.  

Каждый канал использует набор параметров QoS, чтобы описать свойства транспортировки канала, 
такие как скорость передачи, задержки пакета, потери пакетов, скорости передачи битов ошибок и политики 
планировщика. QoS индикатор класса (QCI): QCI определяет передающую обработку (планирования, 
порогов приема, управления очередью, конфигурацию протокола канального уровня, и т.д.) и 
пользовательский трафик, получаемый между UE и шлюзом. Выделение и сохранение приоритета (ARP). 
ARP определяет передаваемую обработку для плоскости управления трафиком, который  получают канал. 
ARP и позволяет создание канала, его модификацию, а также установку и завершение  подключения. 
Например, ARP могут использовать решения EPS, какой канал должен быть освобожден в течение 
ресурсных ограничений или перегрузки сетевого трафика. Максимальная скорость передачи MBR применим 
только для услуг реального времени и определяется для гарантированной скорости передачи GBR каналов.  

 Контроллер политики QoS обычно фильтрует потоки пакетов с использованием пяти параметров и 
включают пять записей IP: IP-адрес источника, IP-адрес назначения, номер порта источника, номер порта 
назначения, а также идентификация протокола (TCP или UDP). PCRF определяет требования QoS на основе 
трех критериев к EPS каналам: применения, информации  подписчика и политики оператора. На основании 
решения, принятого PCRF, могут быть установлены выделенные EPS каналы. 

Каждый пакет при входе в систему снабжен заголовком туннеля ,который содержит идентификатор 
канала передачи для того, чтобы сетевые узлы обрабатывали его с соответствующим QoS. Эти параметры 
QoS для пользовательской плоскости и плоскости управления сохраняются в транспортной сети LTE с 
использованием соответствующих протоколов транспортного уровня.  Стек протоколов, реализованный в 
LTE транспортной сети, например, протокол GTP между eNodeB и S-GW переносится через UDP/IP. 

Основные функции QoS, требуемые в LTE сетях реализуются на основе сетевых элементов, 
обеспечивающих end-to-end QoS: 

- идентификация и маркировка QoS. IP пакеты, принадлежащие к определенному транспортному 
потоку, будут выявлены и отмечены путем классификации каждого пакета. Это необходимо для 
координации положений end-to-end QoS по всей сети;  

- функция policing необходима для того, чтобы поток не превышал согласованные скорости 
передачи данных. Механизмы policing также гарантируют минимальную долю услуг для всех видов 
трафика, характеризующихся средней/заниженной или пиковой пропускной способностью; 

- функция управления трафиком управление трафиком и информирование (shaping) гарантирует 
то, что пропускная способность доступна всякий раз, когда нужно  передать критически важный трафик. 
Она управляет общей пропускной способностью так, чтобы SLA требования к пропускной способности для 
различных услуг были удовлетворены.  

- функции администрирования QoS (policing and managment)  реализуются с помощью 
специальных алгоритмов, использующих  операции управления  доменом; 

- функции очереди и планировщика трафика гарантируют устойчивость  основного трафика в 
случае перегрузки. Поскольку IP трафик обычно передается через Ethernet ядро, в LTE сетях возможно 
использование протокола DiffServ, обслуживающего Ethernet для обеспечения требований QoS. 
Планирование производится на основе алгоритмов таких, как взвешенной циклической обработки  - 
Weighted Round Robin (WRR), средне взвешенной  очереди  - Weighted Fair Queuing (WFQ),  дефицитной 
циклической обработки - Deficient Weighted Round Robin (DWRR) или дефицитной сглаживающей 
взвешенной циклической обработки  - Smoothed Deficient Weighted Round Robin (SDWRR). 

Традиционно сложные сетевые функции были реализованы в программном обеспечении с 
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использованием процессоров общего назначения. Этот подход является дорогостоящим, так как требует 
значительных энергозатрат и не может обеспечить адекватную и детерминированную производительность 
сетей  при любых состояниях трафика. 

Для обеспечения аппаратного ускорения задач пакетной обработки таких, как внутрипакетный  
анализатор (DPI), классификация, policing и управления трафиком, также рассмотрено  использование 
коммуникационного процессора связи (LSI Axxia),  что дает более экономически эффективные и 
энергоэффективные решения для QoS реализации в LTE сетях. Архитектура Axxia состоит из многоядерных 
процессоров комплекса с высокопроизводительными Power PCPPC476FP и ARM®Cortex-A15 процессоров, 
с различными программируемыми аппаратными ядрами для таких функций, как DPI, процессоров 
модульных пакетов, безопасности и модификация пакетов. 

Функции планирования  и управления  трафиком должны учитывать разнообразные алгоритмы 
policing, shaping, scheduling and buffer management и коммуникационный процессор  Axxia реализует эти 
функции с использованием технологий Virtual Pipeline™, которая позволяет гибко обрабатывать пакеты, 
поддерживая одновременную и произвольную последовательность работы различных ядер.  

Пакетный policing, например, может быть реализован с помощью простого скрипта, который 
использует двойные маркерные ведра для замеров PIR и CIR.  Если наполнение ведра превышает пик или 
замедлена скорость, то входящие пакеты будут помечены, как несоответствующие требованиям  QoS. Для 
платформы SoCs  (Axxia )  управление буфером реализовано аппаратно и поддерживает настраиваемые 
параметры  QoS, как правило, с помощью простых сценариев.  

Ядро управления трафиком использует иерархическое планирование, которое необходимо для 
удовлетворения современных требований к трафику shaping и управлению  LTE сетями.  Поддерживаются 
несколько уровней иерархии и каждый из них может быть выполнен в виде планировщика или очереди для 
достижения широкого спектра детализации QoS. Каждый уровень в иерархии поддерживает 
программируемые оценки формирования и взвешенности, а также алгоритмы планирования. Менеджер 
трафика также может быть настроен на управление потоком данных и сигналов обратного нагрузки от ядра 
к другим ядрам. 

В реализации DiffServ используются четыре гарантированные пересылки - AF (assured forwarding), 
одна специальная доставка EF (special delivery),  один BE (максимальная скорость), а также  в очереди с 
арбитражными DWRR планировщиками на различных уровнях иерархии. В дополнение к очередям DiffServ 
для трафика данных, отдельная иерархия планирования осуществляется с различными очередями для 
различных типов управления трафиком. Кроме того, возможна отдельная иерархия планирования, например,  
для WCDMA трафика. 

Выводы. По мере роста числа пользователей растет   и спрос на расширенные виды услуг LTE с 
дифференцированными уровнями качества обслуживания. Это делает QoS фундаментальным компонентом 
в рамках LTE сетей для удовлетворительного качества обслуживания приложений и мультимедийных услуг 
с эффективным управлением сетевыми ресурсами. Элементы LTE сетей должны включать в себя методы 
управления основными  характеристиками трафика для широкополосного  диапазона мультимедийных 
приложений и услуг. Мультимедийные приложения и услуги  новых поколений предъявляют жесткие  
требования к качеству работы сетей LTE и  требуют комплексного подхода со стороны  QoS. 

Рассмотрены основные параметры QoS в LTE сетях. Основные функции  гарантии качества, 
требуемые в LTE сетях реализуются на основе сетевых элементов, обеспечивающих end-to-end QoS: 
идентификация и маркировка IP пакетов, policing, shaping, policing and managing, очередь планировщика. 

Также был рассмотрен специализированный процессор связи, который обеспечивает аппаратное 
ускорение для задач пакетной обработки таких, как внутрипакетный  анализатор (DPI), классификация, 
policing и управления трафиком, что дает  экономически эффективные и энергосберегающие  решения для 
QoS реализации в LTE сетях. В работе  исследованы возможности   коммуникационного  процессора LSI 
Axxia, как платформы (SoC).  
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Анотація.	Запропоновано	структурну	схему	логічного	змішувача	частоти	на	базі	переходів	Джозефсона.	

Розрахована	залежність	хвильової	функції	та	амплітуди	струму	від	напруги	вхідних	сигналів.	
Ключові	 слова.	 Перехід	 Джозефсона,	 хвильова	 функція,	 логічний	 змішувач	 частоти,	 тунельний	 струм,	

частотно‐імпульсне	кодування	інформації.	
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THE LOGICAL FREQUENCY MIXER FOR DIGITAL RADIO ENGINEERING  

DEVICES WITH FREQUENCY INFORMATION ENCODING  
 

Vinnnytsya National Technical University 
	
Abstract.	The	block	diagram	of	 the	 logical	 frequency	mixer	based	on	 Josephson	 junctures	has	been	proposed.	

The	dependence	of	the	wave	function	and	the	current	amplitude	on	the	input	signals’	voltage	has	been	calculated.	
Keywords:	 Josephson	 juncture,	 wave	 function,	 logical	 frequency	 mixer,	 tunnel	 current,	 pulse‐frequency	

information	encoding.	
	
Одним із базових елементів при побудові цифрових радіотехнічних пристроїв з частотним 

кодуванням інформації є логічний змішувач частот, відмінність якого від звичайних змішувачів полягає у 
наявності рівнозначних входів, тобто це є елемент, на обидва входи якого (сигнальний і гетеродинний) 
поступають сигнали однакової амплітуди, але різних, як правило, двох частот. У випадку використання 
двійкового структурного алфавіту, одна з цих частот відповідає логічному «0», а інша – логічній «1». 
Суттєві переваги цифрових радіотехнічних пристроїв з частотним кодуванням інформації у порівнянні з 
відеоімпульсним кодуванням інформації краще проявляються при переході в діапазон надвисоких частот 
(НВЧ) [1].  

Для збільшення ступеня інтеграції цифрових радіотехнічних пристроїв доцільно зменшувати 
енергію перемикання, що також сприяє підвищенню їх швидкодії. Відомо, що мінімальна енергія 
перемикання для напівпровідникових пристроїв становить приблизно 10-13 Дж/біт, а максимальна тактова 
частота не може перевищувати декількох сотень ГГц. Суттєво покращити ці показники можна за рахунок 
застосування елементів на базі високотемпературної надпровідності та переходів Джозефсона, мінімальна 
енергія перемикання для яких може становити 10-18 Дж/біт, а тактові частоти можуть досягати декількох 
одиниць терагерц [2].  

В цій праці, з метою підвищення вихідної потужності та розширення  динамічного діапазону 
запропонована структурна схема змішувача на базі трьох переходів Джозефсона, яка наведена на рисунку. 
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Структурна схема логічного змішувача на базі трьох переходів Джозефсона. 

На переходи Джозефсона подається два високочастотних сигнали з частотами 1Cf  і 2Cf . Один - 

безпосередньо через розподільчу ємність С , а другий – через направлений відгалужувач (НВ). Сигнал із 
виходу змішувача поступає на розгалужував РЗ, в коло якого вмикаються два смугових фільтри, один із 
яких виділяє сумарну частоту, а другий – різницеву. Це обумовлено тим, що в частотно-імпульсних  
цифрових радіотехнічних пристроях використовуються як сигнали різницевої так і сумарної частот. 

При дії надвисокочастотного електричного  поля на перехід Джозефсона квазічастинки 

поглинають кванти випромінювання і збільшують свою енергію на  , що еквівалентно прикладанню до 

переходу напруги 
e


. В цьому випадку, при дії постійної напруги і поглинанні кванта випромінювання, 

тунельний струм визначається функцією 
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0 . При дії двох електричних полів різної частоти 
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квазічастинка буде поглинати декілька квантів енергії 1  і 2 , при цьому тунельний струм буде 
визначатися за виразом  
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Для розрахунку загального струму, що протікає через перехід, необхідно врахувати ймовірність 
квазічастинного тунелювання, для цього доцільно використовувати метод тунельного гамільтоніану [3], за 
допомогою якого можна розрахувати хвильову функцію збудженої системи квазічастинок, квадрат якої 
визначає ймовірність їх тунелювання. 

Для нашого випадку хвильову функцію будемо шукати у вигляді 
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де  nA  і mB  - невідомі функції. 

Підставляючи хвильову функцію в рівняння Шредингера 
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i , отримаємо рівняння для 

визначення nA  і  mB  [3] 
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Запишемо розв’язок цих рівнянь у вигляді функцій Бесселя порядку і 
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З урахуванням цього, розв’язком рівняння Шредингера є хвильова функція  
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Аналіз останнього виразу показує, що енергетичні рівні квазічастинок розціпляються на рівні, які 
описуються хвильовими функціями nm  з енергіями 21   mnE  і з ймовірностями заповнення цих 

рівнів, пропорційними 
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Використовуючи вираз для хвильової функції, розраховано ймовірність переходу квазічастинок 
через перехід Джозефсона, що дало можливість дослідити залежність повного струму від напруги та часу 
шляхом підсумовування матричних елементів, які визначають ймовірність переходу квазічастинок із одного 
стану в інший, та домноження на функцію струмового відгуку (1). В загальному випадку цю залежність 
можна записати у вигляді 
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Для схеми, наведеної на рисунку, проведено розрахунок залежності амплітуди струму на різницевій 
та сумарній частотах за виразом (2) та у відповідності з програмою аналізу пристроїв на переходах 
Джозефсона з використанням надпровідникового схематехнічного редактора і симулятора «WinS»  з 
використанням резистивнозашунтованоі моделі. Порівняння показали, що відхилення не перевищують 1,5 %.  
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Анотація.	Розглянуто	характеристики	пакетної	мережі	як	 системи	масового	обслуговування.	Наведено	

особливостей	апаратури	пакетних	мереж	з	позицій	теорії	масового	обслуговування.	
Ключові	 слова:	 елементарний	 сигнал,	 інтерференційні	 завади,	 ефекти	 блокування,	 адресне	

обслуговування.	
	

V.M. KOLCHAR, I.P. LESOVOY, I.V. SHTELMAH 
 

THE ANALOGY BETWEEN THE PACET NETWORK AND QUEING SYSTEM 
. 

Odessa National Academy of Communication. AS Popova, ur5fo@mail.ru 

	
Annotation.	 	 We	 consider	 the	 characteristics	 of	 packet	 network	 as	 a	 queuing	 system.	 The	 peculiarities	 of	

hardware	packet	networks	from	the	standpoint	of	queuing	theory.		
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Одним з важливих питань розробки обладнання пакетних мереж є вибір структури сигналів, 

способів їх передавання, приймання та оброблення і прогнозування особливостей завад. Розрахунки 
ймовірностей правильного приймання корисного сигналу і ймовірностей помилок необхідно здійснювати з 
урахуванням можливих механізмів придушення корисних сигналів.  

При застосуванні технології CSMA/CD до помилок при прийманні сигналів найбільш часто 
призводять інтерференційні завади та блокування приймача. Інтерференційне придушення, що виникає при 
одночасному надходженні на вхід приймача корисного сигналу і завади, супроводжується такою зміною 
амплітуди (або форми) елементарного сигналу, що подальше його виявлення стає неможливим. Істотний 
вплив на ймовірність правильного приймання сигналів в телекомунікаційних мережах з технологією 
Ethernet створюють завади, що мають структуру сигналів і ефекти блокування, які виникають при прийманні 
складних сигналів та їх елементів. При цьому в окремих випадках після приймання потужного сигналу через 
перевантаження приймального пристрою і подальшої втрати чутливості на час закінчення перехідних 
процесів частина сигналів може бути втрачена. Блокування виникають через наявність певного часу, що 
витрачається на приймання елементарного сигналу або пакета, та інерційності пристроїв, що входять до 
складу декодерів, дешифраторів і захисного інтервалу між пакетами, який для технології Ethernet складає 9,6 
мікросекунд.  

Для оцінки ймовірності блокування імпульсних сигналів визначається ймовірність появи хоча б 

одного імпульсу завади на інтервалі блокування тривалістю Б , що передує моменту приймання корисного 

сигналу. Проте такому способу оцінки ймовірності блокування придушення притаманні недоліки, тому він 
може давати прийнятні результати тільки при малій густині структурних завад.  

Стан приймального пристрою в момент t буде залежати від початкового стану системи в момент t = 
0, від часу блокування компаратора, від кількості заважаючи сигналів (інтенсивності завад) на інтервалі, від 
розподілу ймовірностей появи тих чи інших інтервалів між імпульсами завади, тобто від властивостей 
потоку сигналів, що заважають. Потоком сигналів тут і нижче будемо називати послідовність сигналів, що 
надходять на приймальний пристрій. 

Особливості приймання складних бінарних сигналів інерційною апаратурою вимагають 
додаткового аналізу і не знайшли ще досить повного висвітлення в літературі, хоча окремі питання вже 
вирішені. Тому аналіз особливостей приймання складних бінарних сигналів пакета є актуальним. 

За змістом процеси приймання і оброблення сигналів в пакетних мережах аналогічні до процесів 
обслуговування заявок у системах масового обслуговування. Справді, в пакетній мережі з боку 
передавальних об'єктів системи існує нерегламентований масовий попит на прийом і оброблення сигналів 
абонентськими комплектами. Кожен сигнал, що надходить на приймальний пристрій, повинен прийматися і 
оброблюватись апаратурою за певними правилами, тобто і протягом деякого часу повинен обслуговуватись. 
Момент надходження такого сигналу еквівалентний моменту надходження заявки на обслуговування, а 
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потік сигналів - потоку заявок на обслуговування. При часовому накладанні сигналів, за певних умов 
можливий збій сигналу, еквівалентний відмові в обслуговуванні заявки. Тому телекомунікаційну мережу з 
пакетним режимом передавання можна розглядати як деякий своєрідний тип систем масового 
обслуговування і при аналізі процесів приймання та оброблення сигналів можна застосовувати математичні 
методи теорії масового обслуговування [1,2], які вимагають знання характеристик потоку заявок на 
обслуговування, часу обслуговування заявок та дисципліни черги (умови втрат). 

Приймання та оброблення складного бінарного сигналу, тобто обслуговування пакета, 
супроводжуються низкою реакцій приймальної апаратури, які будуть відповідати сигналам, що надійшли. 
При цьому в результаті надходження пакета з відповідними умовними ймовірностями послідовно 
відбуваються наступні події: 

- виявлення елементарного сигналу (ЕС), що входить до складу стартовою групи (СГ), тобто 

обслуговування ЕС-СГ (ймовірність події БСГp  визначається з урахуванням інтерференційного придушення 

і блокування корисних сигналів); 

- розпізнавання СГ, тобто обслуговування СГ (ймовірність події СГW ), може мати місце за 

умови, що всі ЕС-СГ були виявлені; 
- включення дешифратора складних сигналів інформаційної групи на прийом і обробку 

елементарних сигналів інформаційної групи даного сигналу після розпізнавання належної йому СГ, тобто 

виклик на обслуговування (ймовірність події ВW ), може мати місце за певних умов, наприклад якщо в 

момент надходження СГ приймач зайнятий обробкою сигналу, що прийшов раніше; 
- виявлення елементарного сигналу, що входить до складу інформаційної групи, тобто 

обслуговування ЕС-ІГ (ймовірність події БІГp ), обчислюється з урахуванням інтерференційного 

придушення і блокування сигналів; 

- запис «1» в ОЗП, тобто обслуговування «одиниць» (ймовірність події 1ω ) , може мати місце 

при певних умовах (буфер був вільний в потрібний момент і ЕС-ІГ не був пригнічений завадою); 

- запис «0» в ОЗП, тобто обслуговування «нулів» (ймовірність події 0ω ) , може мати місце при 

таких умовах (буфер був вільний в потрібний момент, під час приймання «0» не надійшов сторонній ЕС); 
- запис інформації без помилок, що міститься в певному розряді інформаційної групи, тобто 

обслуговування символу (ймовірність події сω ) 

с 1 0ω (1)ω (0)ωp p   

де  р(1) і р(0) ймовірності формування «1» або «0» в розряді бінарного коду); 
- правильне розпізнавання інформаційної групи n-розрядного бінарного коду, тобто 

обслуговування ІГ (ймовірність події 

ИГ с(ω )nW 
      

 (1) 

може мати місце за умови, що СГ була прийнята, виклик відбувся, ІГ була прийнята без помилок). 
Отже, процес приймання та оброблення складного бінарного сигналу пакета можна подати у 

вигляді послідовного процесу обслуговування неоднорідного потоку заявок, що задовольняються. У 
результаті обслуговування (приймання та оброблення) сигнал може бути обслужений повністю (прийом 

сигналу без помилок, - ймовірність події 0p ), обслужений неякісно (прийнятий з помилками - ймовірність 

події 0r ) і сталася відмова в обслуговуванні (відсутність приймання сигналу - ймовірність події 0q ): 

0 СГ В ІГ ,p W W W    

0 СГ В ІГ(1 ),r W W W              (2) 

0 В СГ(1 ).q W W    

Обслуговування сигналів пакетної мережі має специфічні особливості, які не мають аналога в 
роботах з теорії масового обслуговування (ТМО). Приймання пакета без помилок приносить деякий дохід, а 
приймання з помилками або відсутність приймання сигналу супроводжується збитками різної величини. 
Тому введене нами поняття якості обслуговування вельми корисно. Якість обслуговування сигналу не має 
аналога в відомих роботах з теорії масового обслуговування, в яких якість обслуговування заявок 
оцінюється звичайно пропорційно часу, що витрачається на обслуговування. 

Пристрої, обслуговуючі сигнали, в принципі повинні давати відгук у момент, жорстко пов'язаний з 
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моментом надходження даного сигналу. Такий спосіб обслуговування сигналів будемо називати адресним 
обслуговуванням. Однак передавальні пристрої, що формують складний сигнал в часі, і приймальні 
пристрої, які розпізнають цей сигнал, при роботі мають деякі нестабільності. Через це на приймальному 
кінці лінії зв'язку передбачається можливість розпізнавання групи елементарних сигналів, які одночасно 
потрапляють до деяких, певним способом розташованих часових інтервалів, що називаються тактовими 
інтервалами. Це призводить до необхідності врахування низки своєрідних процесів, які назвемо 
безадресним обслуговуванням, що не враховувались раніше. 

Так, в ізохронних цифрових системах передачі зазвичай розглядають пропуски сигналів 
(неспрацьовування компараторів в момент відліку) і помилкові тривоги (помилкові спрацьовування 
компараторів при передаванні символу «0»). Однак при прийманні сигналів в пакетних мережах з довільним 
доступом, в межах тактового інтервалу можуть відбутися обидві вище зазначені події, тобто корисний 
елементарний сигнал може бути пригнічений завадою, але на тактовому інтервалі може з'явитися помилкова 
тривога, тобто сторонній елементарний сигнал. В результаті цього не відбудеться ні втрати інформації, ні 
виявлення помилкового сигналу. 

Відзначимо ще деякі особливості апаратури пакетних мереж, розглядаючи її з позицій теорії 
масового обслуговування. Зазвичай у роботах з ТМО визначається ймовірність незайнятого стану 
обслуговуючої апаратури в момент t, яку називають відносною пропускною спроможністю обслуговуючої 
апаратури при заданому потоці заявок. При цьому всі заявки вважають рівноправними і не цікавляться тим, 
від якого абонента в момент t надійшла заявка на обслуговування. Для ряду моделей, побудованих для 
найпростіших потоків заявок, питання про джерело заявок просто немає сенсу, так як формула 

λ(λ )

!

k
t

k

t
p e
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       (3) 

для ймовірності надходження рівно k заявок на інтервалі протяжністю t  передбачає відсутність післядії і 
необмежену (k = 1 , ...  ) продуктивність джерела заявок. Така ідеалізація властивостей потоку заявок може 
призводити до значних помилок. 

При розгляді роботи апаратури пакетної мережі з позицій ТМО нас цікавлять як джерела заявок 
(сигналів), так і ймовірність того, що приймальний пристрій одержувача буде незайнятим в момент t 
надходження даного пакета, посланого певним, зазначеним елементом мережі, по відношенню до якого 
завадами (заявками, що заважають) є сигнали, що надходять від інших мережних елементів.  

В пакетній мережі з довільним доступом внутрішньо-системний потік структурних завад (сигналів, 
за структурою подібних з прийнятими) має високу інтенсивність, що зумовлює необхідність враховувати 
адресне і безадресне обслуговування сигналів. 

Визначення ймовірності того, що в момент t приймальний пристрій не буде зайнятий в умовах 
розглянутого потоку, нічого не дасть для оцінки ймовірності того, як проходять сигнали зазначеного 
абонента. Тому необхідно визначити парціальну відносну пропускну спроможність приймальної апаратури 
стосовно сигналів зазначеного об'єкта в умовах впливу потоку навантаження, що не є найпростішим 
потоком. 

Проведений аналіз процесів виявив шляхи подальших досліджень, в процесі яких необхідно: 
- встановити властивості потоку навантаження, які існують при роботі мереж з довільним 

доступом; 
- виявити правила адресного обслуговування ЕС-СГ, ЕС-ІГ, правила обслуговування виклику; 
- визначити правила безадресного обслуговування сигналів; 
- обрати методи інженерного розрахунку ймовірностей 

БСГ БРГ СГ РГ В П, , , , , .p p W W W W
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В современных системах связи защита конфиденциальной информации в инфокоммуникациях 

осуществляется в основном на верхних уровнях эталонной модели OSI [1] с помощью различных 
криптографических систем. Однако какой бы потенциально надежной не была б вновь созданная 
криптографическая система, по истечении определенного времени её дискредитация становится очевидной, 
что объясняется прогрессом в области создания средств несанкционированного доступа (НСД). В связи с 
эти очень важно предусмотреть дополнительные меры по защите информации циркулирующей в сети. 
Особый интерес сейчас приобретают методы защиты информации на первом уровне модели OSI. 
Немаловажную роль в этом играет появление сложных видов модуляция, развитие широкополосных систем 
передачи на основе динамического хаоса [2]. Становится возможным создание сигнальных конструкций, 
обладающих свойствами скрытности передачи и затрудняющих эффективную работу средств НСД по 
перехвату сообщений на уровне физического канала. В сочетании с различными алгоритмами передачи 
таких сигнальных конструкций и способностью быстрой смены структуры ансамбля рабочих сигналов от 
одного сеанса передачи к другому, появляется возможность создания криптографической системы уже на 
первом уровне эталонной модели OSI. Поэтому исследование в этом направлении является актуальным. 
Широкополосный доступ используется в различных современных стандартах IEEE 802.11 и 802.16. Особый 
интерес с точки зрения защиты передаваемых данных от НСД, случайных или преднамеренных помех 
представляют широкополосные системы связи с расширением спектра методом прямой последовательности 
(DSSS). В системе CDMA2000 широкополосный сигнал (ШПС) формируется методом DSSS с помощью 
128-битных последовательностей Уолша и QPSK модуляции. В международных стандартах серии 802.11 
(Wi-fi, Bluetooth) предусмотрено использование 8 битных кодов Уолша для кодирования байта информации 
и QPSK или BPSK модуляции. Такой подход к формированию передаваемых сигнальных конструкций 
обеспечивает лишь защиту от многолучевого отражения и узкополосных помех других устройств, Однако в 
случае перехвата сообщения средствами НСД распознать структуру такого сигнала, сформированного на 
основе известного множества расширяющих последовательностей, не представляет особого труда. В данной 
работе предложено объединять в одну общую задачу шифрование и расширение спектра информационных 
сигналов на основе дискретных реализаций динамического хаоса. Целью исследования является разработка 
метода формирования группового сигнала для системы широкополосного доступа с QPSK модуляцией. 
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Розвиток мереж, побудованіх з використаних технології Ethernet, потребує чимало зусіль для 

обслуговування. Це пов'язано з тим, що спочатку  технологія Ethernet була розроблена для використання в 
локальних моносервісніх мережах малого та середнього розміру без  вбудованих  механізмів для виявлення, 
локалізації та інформування про виникаючі проблеми. 

Для надання послуг з Ethernet-доступу виникла необхідність у механізмах: 
1 Визначення факту аварії 
2 Повідомлення про аварії 
3 Перевірки для підтвердження факту аварії 
4 Визначення точок аварії 
5 Виправлення 

 У зв'язку з цим було розроблено та впроваджено комплекс механізмів  відомій як Ethernet 
експлуатація, адміністрування та обслуговування (Ethernet Operation, Administration and Maintenance E-
OAM). 

OAM Ethernet - це протокол для установки, моніторингу та усунення неполадок мереж Metro 
Ethernet и Ethernet WAN. Він спирається на новий, додатковий підшар в канальному рівні моделі OSI (рис. 
1).  

 
Рис. 1. OAM в моделі OSI 

 
OAM могут буті розгорнуті для частини системи, тобто, від конкретних інтерфейсів. 
До сімейства протоколів відносяться: 

1 IEEE 802.1ag.Зв'язок Управління збоями (CFM) .  
2 IEEE 802.3ah clause 57.Ethernet Link OAM. Також згадується як Посилання OAM або "Ethernet 

на першій милі (EFM)". 
3 МСЕ -Т Y.1731. Перетинається з CFM ( IEEE 802.1ag ), але розширений. 
4 MEF E – LMI. Ethernet Local Management Interface (MEF -16). 
5 Cisco IP SLA. Управління Продуктивністю використовуючи механізми CFM і Y.1731. 

Найбільш ефективним є використання Link OAM, CFM та його розширення Y.1731. 
Link OAM забезпечує механізм, який дуже корисний для контролю працездатності лінії завдяки 

наступним можливостям: 
• індикація несправності Ethernet- тракту віддаленої сторони; 
• організації петель (loopback). 
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Таким чином, у оператора мережі з'являється можливість моніторити працездатність мережі і 
швидко визначати місце аварії. 

Доступні наступні можливості: 
1) OAM discovery-виявлення елементів мережі, що підтримують Link OAM : 
• Active mode: ініціація процесу виявлення (LOAM discovery); 
• Passive mode: реакція на LOAM discovery процес. 
2) Remote Loopback: 
• Здійснення керуючого ОАМ - кадру Ethernet (Loopback OAM PDU) для установки петлі як на 

ближньому кінці у бік користувача, так і на дальньому кінці для установки петлі у бік корреспондирующего 
модему. При цьому всі кадри Ethernet, що не відносяться до ОАМ - кадрам будуть завертатися і не виходити 
за межі порту, на якому зроблена петля. 

3) Моніторинг лінії (Link monitoring): 
•Здійснення повідомлення, дозволяючого передавати діагностичну інформацію. Функціональність 

Service OAM застосовується для постійного моніторингу та локалізації проблем при використанні плати для 
побудови розгалужених Ethernet- мереж, тоді як Link OAM в конфігураціях точка-точка. 

Функціональність Service OAM описана в стандарті IEEE 802.1ag (Connectivity Fault Management - 
CFM) і в його розширеному варіанті - рекомендації МСЕ -Т Y.1731. 

Service OAM містить інструментарій для виявлення, локалізації та оповіщення про проблеми в 
Ethernet-судинних, а також для вимірювання характеристик якості, таких як коефіцієнт втрачених кадрів 
(frame loss ratio), затримка кадрів (frame delay) і флуктуація затримки кадрів (frame delay variation). 

У конфігураторі плати можна вибирати варіант функціональності Service OAM - IEEE 802.1ag 
(CFM) або Y.1731.Також необхідно правильно сконфігурувати всі необхідні VLAN. Так як Service OAM - 
кадри (OAM PDUs - OAM Protocol Data Units ) використовують ті ж шляхи через VLAN-и, що і кадри 
Ethernet, що переносять корисний трафік, то важливо переконається в тому, що мережа з плат EFM 
сконфигурована правильно і нормально передає трафік. Функціональність Service OAM не призначена для 
виявлення помилок в конфігурації обладнання та мережі в цілому. Вона призначена лише для нагляду за 
якісними показниками правильно налаштованої мережі.  

В рамках Service OAM – функціональності в обладнанні EFM (EFM модемних платах) можна 
виділити наступні можливості: 

1. До 8 доменних рівнів контролю. 
2. Створення MEG (Maintenance Entity Group), ME (Maintenance Entity), MEP (MEG End Points) і 

MIP (MEG Intermediate Points). 
3. Ethernet Continuity Check (ETH-CC)- підтримка контролю безперервності з'єднання в Ethernet- 

мережі шляхом періодичної передачі повідомлення ССМ (Continuity Check Message). 
4. Ethernet Loopback (ETH -LB) - організація петель. Ця функція може бути використана на етапі 

введення в експлуатацію Ethernt - мережі або коли виник обрив з'єднання між двома кінцевими пунктами. 
5. Ethernet Link Trace (ETH -LT) - визначення маршруту до певної точки мережі (порту Ethernet). 

Забезпечується шляхом відправки широкомовного кадру ОАМ (Linktrace Message - LTM). 
6. Frame Loss Measurement (ETH - LM) - вимірювання втрат кадрів Ethernet. Забезпечується шляхом 

передачі всередині повідомлення ССМ кількості переданих кадрів. На віддаленій стороні порівнюється дана 
інформація з реальною кількістю прийнятих кадрів і визначається відсоток загублених кадрів. 

7. Frame Delay Measurement (ETH -DM) - вимірювання затримок у передачі кадрів через мережу 
Ethernet. У платах EFM відповідно до Y.1731 підтримується двосторонній вимір затримки. 8 Frame Delay 
Variation - вимірювання флуктуацій часу затримки при передачі кадрів .  

8. Throughput - вимірювання пропускної здатності. 
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В современных системах радиосвязи для передачи информации через канал связи широкое 
применение нашло ортогональное частотное мультиплексирование (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing — OFDM). Впервые данный метод был предложен в [1,2,3,4,5].  

Однако, классическая схема OFDM обладает рядом существенных недостатков. Во первых, 
алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ) требуют регулярной разработки более эффективных 
методов их вычисления из-за постоянно растущей скорости передачи данных через каналы связи. Это может 
быть достигнуто за счет ускорения работы сигнальных процессоров, или же за счет использования новых 
алгоритмов формирования сигналов. Так например, вместо ДПФ может быть использовано дискретное 
преобразование Хартли (ДПХ), имеющего также алгоритмы быстрого преобразования Хартли (БПХ) [1, 6, 7, 
8]. Во вторых, для формирования OFDM сигнала в этих работах используется массив из комплексных чисел, 
что делает реализацию ДПХ и БПХ неэффективной.  

В данном докладе рассматривается метод OFDM модуляции — демодуляции  сигналов с 
использованием БПХ, без использования КАМ  демодуляторов, что позволяет получить значительно более 
простые алгоритмы обработки  и технические средства реализаций этих алгоритмов для реализации OFDM. 

Вначале рассмотрим работу базового алгоритма OFDM. После преобразования входного битового 
потока сериолайзером (преобразование последовательного кода в параллельный), образуется символьный 
поток данных со скоростью, которая уменьшена на число равное числу бит символа, который поразрядно 

делится на два символа 
na  и 

nb , где Nn ,...,2,1 , а N есть число передаваемых символов[1-4]. Второй 

этап преобразования сводится к формированию исходной последовательности )(nS , которая будет 

промодулирована. Для этого символы 
na  и 

nb  трактуются как действительная и мнимая части вновь 

сформированного комплексного символа, соответственно. Наиболее перспективным с точки зрения 
реализации способом формирования последовательности )(nS  является способ, в котором используется 

симметричность входных данных длиной N2 , и, как следствие, комплексная сопряженность спектра этих 

данных [4]. В этом случае в передающей части, после выполнения обратного преобразования Фурье, будет 
получен временной OFDM сигнал )(kF , где 12,...,1,0  Nk  есть номер k - го временного отсчета. 

Входная последовательность )(nS  в этом случае формируется по следующему правилу 
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Как видно из (1) два частотных канала, соответствующие значениям n  и N  не используются и, 

фактически, по ним передается сигнал с нулевым уровнем амплитуды, что можно использовать для 
фиксации нулевого уровня (если это необходимо) или вычисления уровня шума в канале связи. Остальные 

22 N  частотных канала используются для передачи данных в виде символов 
na  и 

nb  взятых  из 

символьной последовательности )(nS . Сам процесс OFDM модуляции осуществляется с помощью 

обратного дискретного преобразования Фурье (ОДПФ)[1-4] длиной MN 2  
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где   1.....,,1,0  Mk  

Известно, что для построения дискретного преобразования Хартли используется ядро 
преобразования [8] 

)sin()cos()(  cas  и )sin()cos()(  cas                                             (3) 

для преобразования Хартли соответственно.  Из (3) следуют известные тождества 

)()()cos(2   cascas  ,                                                            (4) 

)()()sin(2   cascas  .                                                            (5) 

Используя тождества (4) и (5)  равенство (2) можно представить в виде 
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После ряда преобразований (6) примет вид [8] 
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Таким образом, для осуществления OFDM модуляции достаточно применить БПХ (7) к входному 

массиву (8), который отличается от массива (1) знаками перед )(nb . В этом случае будет обеспечена полная 

идентичность конечного результата (OFDM сигнал), как и в случаи формирования OFDM сигнала с 
использования БПФ [8]. 

Выигрыш в разах при применении БПХ по сравнению с БПФ равен: 
для умножений    

)6(6,2
3

2
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и с учетом дополнительных операций сложения при преобразованиях для сложений 

)(
2log

log4

2log

log4

2

2

2

2 раз
M

M

MMM

MM
Bcл 




  .                                           (10) 

Для демодуляции можно использовать традиционный для OFDM метод — прямого БПФ [1, 2, 3, 4], 
что, в свою очередь, не требует изменения приемного тракта. Применение БПХ  для процесса OFDM 



Телекомунікаційні та інформаційні технології 

210 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

модуляции значительно упрощает как алгоритм модуляции, так и аппаратную реализацию модулятора. 
Известно, что БПФ и БПХ имеют между собой простую связь [7, 8]. Пусть результат вычисления БПФ задан 

набором значений )(kF , а результат вычисления БПХ задан набором значений )(kH , где 

1......,,1,0  Mk . Тогда справедливо соотношения [8] 
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В приведенной схеме отсутствует КАМ демодулятор, а КАМ демодуляция выполняется 
непосредственно при выполнении БПХ, а также используется только действительная арифметика. 

В заключении можно отметить, что предложенные методы модуляции и демодуляции OFDM 
сигналов с использованием БПХ значительно проще как в алгоритмическом, так и аппаратном исполнении 
по сравнению с классической схемой на основе БПФ. Это позволяет работать на предельных для элементной 
базы тактовых частотах, что не возможно при использовании DSP- процессоров. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ НА ДОСТАВЛЯННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ 
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Анотація.	 Проведено	 дослідження	 витрат	 на	 доставляння	 поштових	 відправлень.	 Проаналізовано	

недоліки	 різних	 варіантів	 доставляння,	 запропоновано	 оптимальний	 варіант	 доставляння	 поштових	
відправлень.	

Ключові	слова:	витрати,	доставляння,	поштові	відправлення,	постомат,	консолідатори,опорні	пункти.		
	

A. LUCENKO 
 

STUDIES OF THE COSTS OF DELIVERY OF POSTAL ITEMS 
 

Odessa national academy of telecommunication a.n. O.S. Popov, angelika_onaz@mail.ru 
	
Annotation.	 A	 study	 of	 charges	 is	 undertaken	 on	 delivery	 of	 postal	 mails.	 The	 lacks	 of	 different	 variants	 of	

delivery	are	analysed,	the	optimal	variant	of	delivery	of	postal	mails	is	offered	
Keywords:	Costs,	delivery,	postal	items,	postomat,	consolidators,basic	station.	
	
За прогнозами міжнародних експертів ринок письмової кореспонденції буде зменшуватися щорічно 

на 5%, отже через 10 років він зменшиться на половину. Населення планети все рідше пише “паперові” 
листи, все більше переходячи виключно на електронні засоби спілкування. Що стосується обсягів письмової 
кореспонденції в Україні, то в цілому по підприємству спостерігається їх зменшення у порівнянні з 
попередніми роками. Обсяги письмової кореспонденції щороку падають на 3–5%. Весь час пошті 
доводиться виживати серед своїх конкурентів, яких дедалі більшає. Основною причиною монополізації 
галузі у сфері універсальних послуг є складність обслуговування по всій території України і 
важкодоступність її у віддалених районах міст.  

Після проведення детального аналізу функціонування доставної служби поштового зв’язку різних 
областей і районів в організації роботи деяких доставних дільниць виявлені недоліки та порушення. Отож 
першим та найважливішим недоліком доставної служби поштового зв’язку є відсутність ведення паспортів, 
що неприпустимо, адже правильне ведення паспорту доставної дільниці – це обов’язкова умова правильного 
функціонування будь-якого доставного ВПЗ. Найпоширенішими порушеннями в оформленні схем 
доставних дільниць можна вважати: орієнтована побудова обходу листоношею доставної дільниці без 
використання будь-яких алгоритмів; схематичне зображення місцевості без використання карт та 
масштабування; нераціональна побудова маршруту – прохід листонош відбувається декілька разів по одній 
вулиці, а також одна і та ж вулиця відноситься до декількох доставних дільниць; відсутність позначення 
назв вулиць та провулків, номерів кутових будинків, дуже частими є випадки вживання застарілих назв 
вулиць та провулків. Часто зустрічаються значні відхилення у визначені протяжностей доставних дільниць 
майже завжди в сторону збільшення, що ніяк не може позитивно впливати на функціонування підприємства 
поштового зв’язку. В абсолютній більшості ВПЗ не дотримуються установленої форми схем, і як висновок 
схеми виконанні не належним чином з порушенням існуючих правил оформлення. 

Окрім доставляння листоношею в УДППЗ “Укрпошта” також використовуються наступні види 
доставляння: доставляння до абонементної скриньки, що знаходиться у відділенні поштового зв’язку 
(доставляння до ВПЗ) та за допомогою кур’єра. На рисунку 1 представлений графік залежності ціни 
письмової кореспонденції (ПК) масою 20 г. від виду доставляння згідно тарифів УДППЗ “Укрпошта”. 

 

 
Рис. 1. Графік залежності ціни від виду доставляння поштових відправлень УДППЗ “Укрпошта” 
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Отже, з рисунка 1 слідує, що на сьогоднішній день найдешевшою з проаналізованих видів 
доставляння являється доставка до абонентської скриньки (а/с), а найдорожчою – кур’єром. Різниця в ціні 
між доставлянням до ВПЗ та кур’єром досить таки велика 20 грн. 55 коп. Було проведено аналіз обсягів 
письмової кореспонденції (ПК) на прикладі Одеської Дирекції УДППЗ “Укрпошта” за 2012 рік. Згідно звіту 
обсяги ПК, що надходять до абонементної шафи становлять 2784800 од., до а/с – 16108979 од., листоношею 
“Вручити особисто” – 3233862 од. та кур’єром – 11765 од.  

На рисунку 2 представлений графік залежності обсягу ПК від виду доставляння Одеської Дирекції 
УДППЗ “Укрпошта”. 

 

 
Рис. 2. Графік залежності обсягу ПК від виду доставляння 

 
Отже, аналіз рисунку 2 показав, що найбільш популярною являється доставляння до а/c, а менш 

популярною – за допомогою кур’єра. 
Далі було проаналізовано, середню масу ПК, що пересилається в межах Одеської області. Середня 

масу ПК, що надходить до ВПЗ та а/с – 20 г., а середня маса ПК, що доставляється листоношею та кур’єром 
– 50 г.  

На рисунку 3 представлений графік залежності середньої маси ПК від виду доставляння в Одеської 
дирекції УДППЗ “Укрпошта”.  

 

 
Рис. 3. Середня маса ПК, що пересилається в межах ОД УДППЗ “Укрпошта” 

 
А також було проаналізовано обсяги ПК в ОД УДППЗ “Укрпошта”, звідки слідує, що найбільший 

відсоток припадає на просту ПК – 83%, набагато менше припадає на рекомендовану – 16,91% та на 
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рекомендовану (кур’єрську) – 0,09%. 
Аналіз доставної служби показав, що найбільш витратною в роботі являється доставляння 

рекомендованої (кур’єрської) ПК, а найменш витратною – простої ПК. З цього слідує, що доставляння 
листоношею є самою ефективнішою відносно витрат на її організацію для УДППЗ “Укрпошта” та 
доступною для всіх користувачів. Доцільно було б впровадити заходи які будуть скорочувати затрати на 
доставляння, а саме: впровадження постоматів та опорних пунктів, консолідаторів, укрупнення доставних 
дільниць, “сотовий метод” доставки. 

Для УДППЗ “Укрпошти” пропонується установка постоматів в закритих приміщеннях – у торгових 
центрах, супермаркетах, мережевих торгових точках, що в результаті забезпечує схоронність товарів. Місця 
розташування постаматів будуть володіти високим ступенем надійності. Розвиток мережі постоматів 
УДППЗ “Укрпошті” не тільки полегшить процедуру отримання посилок, а також сприяє покращенню якості 
доставляння та посприяє розвитку дистанційної торгівлі. Лояльність користувачів буде завойована за 
рахунок скорочення часу очікування посилок і надійності доставляння. Також буде забезпечуватися 
оптимізація потоку інформації з доставляння замовлення, з переказу грошей і щодо повернення посилок. 

Наступний метод удосконалення доставляння ПВ – це впровадження укрупнених доставних 
відділень поштового зв’язку (УДВПЗ). На УДВПЗ раціонально і доцільно використовувати опорні пункти. 
Встановлення опорних пунктів дасть змогу вирішити такі питання як, оптимізацію доставних дільниць та  
продуктивність доставляння ПВ.  

Консолідація  ПВ - це об'єднання ПВ від декількох відправників в одне відправлення для 
подальшого пересилання одержувачу. Цей вид доставляння дуже економічний для відправника, адже 
позбавляє великої кількості проблем, а саме пов'язаних зі забором ПВ  у різних відправників, з 
доставлянням, з формуванням ПВ і. т. д. Впровадження консолідаторів в УДППЗ “Укрпошті” покращить 
роботу доставляння та розширить можливості підприємства. 

На сьогоднішній день, великим попитом на підприємствах користується “Сотовий метод” реалізації 
товару. Даний метод доцільно було б використати на етапі доставки ПВ в УДППЗ “Укрпошта”. Для 
впровадження даного методу необхідно: провести нормування праці листонош та побудувати оптимальні 
маршрути обходу доставних дільниць; створити графік роботи листонош на підставі прорахованих 
маршрутів; раціонально розподілити навантаження серед листонош  і т.п. 

Результати впровадження даного методу дадуть можливість начальнику ВПЗ: 
- контролювати рух, а також, відхилення від спланованих маршрутів листонош; 
- оптимізувати навантаження серед листонош; 
- оптимізувати штат листонош; 
- контролювати графік доставки ПВ; 
- оперативно реагувати на позаштатні ситуації; 
- аналізувати витрати на доставку; 
- оцінити і проконтролювати якість обслуговування користувачів.  
Внаслідок впровадження усіх вище перечислених рекомендації, кожен користувач зможе вирішити і 

обрати для себе, що йому потрібно: вартість чи швидкі строки доставляння, адже правильна та раціональна 
організація доставляння поштових відправлень скорочує затрати підприємства. 
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При проектуванні сучасних безпровідних мереж, виникає суттєва проблема – вплив багатьох 

факторів та параметрів середовища на характеристики передачі інформації, що призводить до значного 
зменшення пропускної здатності каналу. Це означає, що існує імовірність появи завади у будь-який момент 
часу, під час однакових сеансів передачі даних, які виконуються в різних середовищах або в різні проміжки 
часу і можуть мати відмінні характеристики. Тому, для встановлення реальних характеристик мережі, 
необхідно проводити експериментальні дослідження каналів передачі на можливість перенесення 
мультимедійного трафіку без затримок.    

В нашому випадку, в якості середовища досліджень, використовується безпровідна мережа 
стандарту Wi-Fi 802.11n для концепції цифрового будинку [1]. При розгортанні такої мережі, врахуємо 
можливість отримання доступу користувачів до нових видів інфокомунікаційних послуг. До таких послуг 
можна віднести нові методи формування високоякісних відеосигналів [2], які безпосередньо 
впроваджуються у мобільних терміналах. Тому, для дослідження було обрано відеосигнал формату  UHD. 
Оскільки, по каналу Wi-Fi інформація може передаватись тільки в напівдуплекному режимі, то для 
досліджень використаємо два випадки на одній точці доступу: один абонент (створення одного каналу) та 
два абонента (створення двох каналів). Результати досліджень показано на рис. 1.  

 

 
а      б 

Рис.1. Залежність швидкості передачі від відстанні для: двох каналів а); одного каналу б) 
 
Як видно з рисунку, при використанні двох пристроїв на одній точці доступу, швидкість передачі 

зменшується в два рази, як для смуги каналу в 20 МГц так і для смуги 40 МГц, що є недостатнім для 
використання трафіку формату UHD двома пристроями одночасно. Розширення спектру каналу дає 
можливість збільшити швидкість передачі приблизно до 8..9 Мб/с, що достатньо для комфортного перегляду 
відео у форматах до 2К включно, тільки для одного абонента. 

Таким чином, для отримання доступу до нових інфокомунікаційних послуг у форматах UHD, по  
безпровідних каналах мережі стандарту Wi-Fi, в першу чергу, необхідно забезпечити пряму видимість. 
Наявність перешкоди, такої як стіни,( на відстані восьми метрів як на рис.1), значно зменшує пропускну 
здатність. Крім того, при передачі великого обсягу інформації виникає ряд недоліків, таких як відсутність 
дуплексної передачі, що призводить до поділу пропускної здатності каналу між кількістю абонентів, а також 
характеристики потоків трафіку, для якого характерні явища нерівномірності і самоподібності, що 
виникають на основі випадкових змін параметрів середовища передачі. 
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Состояние проблемы. В настоящее время одним из наиболее перспективных решений в области 

высокоскоростной передачи данных по каналам мобильной связи является использование технологии 
OFDMА (множественный доступ с ортогонально-частотным разделением). Эта технология позволяет 
достичь высокой спектральной эффективности системы передачи и эффективно бороться с многолучевыми 
замираниями [1]. OFDM-символы, передаваемые по каналу связи, содержат пилотные поднесущие, 
позволяющие оценивать параметры канала связи. Целью данной работы является определение передаточной 
характеристики радиоканала на основе обработки пилотных поднесущих, что позволяет выполнить 
амплитудно-фазовую коррекцию сигналов информационных поднесущих перед вынесением решений. 

Математическая модель канала. Для городских условий характерен радиоканал с достаточно 
большим числом рассеивателей. В результате рассеяния на неоднородностях в точку приема приходят 
многочисленные лучи – копии переданного сигнала со случайными параметрами: амплитудами, начальными 
фазами и частотно-временными сдвигами. Интерференция лучей приводит к быстрым флюктуациям 
параметров принимаемого сигнала. Точное описание быстрых замираний возможно лишь в пределах 
ограниченных, локальных по времени областей [2] – при перемещении приемо-передатчика на расстояние в 
несколько десятков длин волн текущие параметры отражения/рассеяния сигналов в реальных каналах связи 
могут существенно измениться.  

Для анализа поведения канала на различных поднесущих необходимо, учитывая известные 
соотношения, описать канал во временной области, а затем при помощи преобразования Фурье перейти к 
комплексной передаточной характеристике канала. Импульсная характеристика канала изменяется во 
времени, но эти изменения значительно медленнее по сравнению с изменениями значений комплексной 
огибающей за счет модуляции [1]. Поэтому на интервале одного OFDM-символа значения параметров 
импульсной характеристики можно считать постоянными. Для описания импульсной характеристики 
удобно ввести комплексную огибающую по аналогии с комплексной огибающей узкополосного сигнала [2]: 

      0τ, τ exp ω τ+ψ( )d k dh f h j f ,   0 ≤ τ < ∞,ω τk    (1) 

где   – значение задержки луча относительно первого луча; 
h0(τ) – огибающая импульсной характеристики,ωkτ – набег фазы за счет задержки на время τ, ψ(fd)– 

набег фазы за счет доплеровского смещения. 
Временная дисперсия в многолучевом канале. Если приемник и передатчик находятся во 

взаимном движении, то меняется характер многопутного распространения сигнала (число лучей, 
коэффициенты передач вдоль лучей, задержки сигналов). Следовательно, импульсная характеристика 
канала меняется непрерывно и случайным образом. Будем считать, что коэффициенты передачи являются 
случайными стационарными комплексными величинами. Также естественно предположить, что 
коэффициенты передачи для различных лучей являются статистически независимыми. Если канал 
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порождает много сигналов с различными задержками, то говорят, что имеет место временная дисперсия 
сигнала. Канал с временной дисперсией характеризуют зависимостью P(τ) коэффициента передачи 
мощности от величины задержки.  

Для задания характера убывания мощности лучевых компонентов пользуются следующими 
сведениями. Характер усредненной кривой убывания мощности задержанных лучей согласно 
рекомендованным МСЭ моделям описывается экспоненциальной зависимостью [3]. Тогда нормированную 
огибающую импульсного отклика радиоканала связи можно представить с помощью следующей функции: 

 0

1 ατ
τ exp

22
h

   
 

     (2) 

где  τ – задержка распространения лучевого компонента; 
α – коэффициент, определяющий степень экспоненциального убывания мощности лучевых 

компонентов, задержанных в канале на время τ, зависит от характера местности. 
Частотная дисперсия в канале. В результате быстрого перемещения приемника относительно 

передатчика в канале распространения лучевые компоненты принимаемого сигнала кроме разных задержек 
будут иметь также и разные доплеровские (частотные) сдвиги. Будем считать, что приемник относительно 
передатчика движется со скоростью v. Можно показать, что доплеровское смещение частоты  

νcosθ
λdf  .       (3) 

Для удобства произведем замену 
8

ν
β

3 10



. 

Набег фазы за счет доплеровского смещения за время одного OFDM-символа на k-ой поднесущей 

ψ( ) β cosθdk dk kf f Т f T      , где T – длительность OFDM-символа. 

Импульсная реакция многолучевого канала с доплеровским расширением спектра с учетом 
метода передачи OFDM. В случае системы передачи с OFDM будем описывать импульсные реакции 
относительно каждой поднесущей. В результате получим набор импульсных характеристик, зависящих от 
пяти переменных  

    1
exp exp ωτ ωβ cosθ

22
kh j T

      
 

 .   (4) 

Если учесть, что в точку приема приходит сумма бесконечного множества рассеянных компонент 
многолучевого сигнала и задержки этих компонент, как и углы прихода, изменяются плавно, импульсную 
реакцию можно представить как функцию двух переменных α и β, проведя интегрирование по τ и θ: 

    
π

0 0

2
exp exp ωτ ωβ cosθ τ θ

22
kh j T d d

      
   .  (5) 

Используя известные табличные интегралы, получим: 

   0

2π
, I ω

α/2 ω
h j T

j
   


 .    (6) 

Передаточная характеристика многолучевого канала с доплеровским расширением спектра с 
учетом метода передачи OFDM. Для перехода от импульсной реакции канала на различных поднесущих 
воспользуемся прямым преобразованием Фурье. 

       0
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Соответственно комплексная передаточная характеристика на отдельных поднесущих может быть 
записана в виде 

   0 02

2π 1 2π
( , , ) I ω I ω

α/2 ω ω /2 ωk k k
k k k k

H j j T j T
j j j

      
   

. (9) 

Учитывая свойство нулевой Бесселевой функции первого рода мнимого аргумента 

   0 0I ω I ωk kj T T   , выражение (9) можно переписать в виде  
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Алгоритм амплитудно-фазовой коррекции OFDM-сигнала. Задача коррекции заключается в 
отыскании таких параметров комплексной передаточной характеристики α и β по принятым 
пилотным поднесущим, при которых дисперсия ошибки приближения минимальна. Для этого можно 
записать функционал правдоподобия 
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где  ˆka  и ˆ
kb  – координаты демодулируемого канального символа; 

ka  и kb  – координаты канального символа k-ой пилотной поднесущей; 

K – количество пилотных поднесущих. 
После отыскания параметров α и β можно произвести пересчет координат информационных 

поднесущих по правилам 
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С увеличением количества обрабатываемых поднесущих, за счет большего объема статистических 
данных минимизируется погрешность оценок параметров канала. 

Выводы. В этой работе предложен новый подход к описанию многолучевого радиоканала с 
доплеровским расширением спектра, который позволяет оценить передаточную функцию канала. В случае 
многочастотной передачи данный подход позволяет после проведенной оценки передаточной функции 
канала выполнить амплитудно-фазовую коррекцию сигналов информационных поднесущих.  
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Анотація.	 Розглядається	 можливість	 побудови	 сенсорної	 системи	 клімат	 ‐	 контролю	 в	 аудиторіях	

кафедри	 університету	 на	 основі	 радіотехнології	 ZigBee.	 Побудовані	 геометрична	 та	 математична	 моделі	
затінювання	на	шляху	поширення	сигналу.	Здійснено	розрахунки	потужності	випромінювання	в	різних	умовах	
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Вступ. На теперішній час технологія сенсорних мереж малого радіусу дії є єдиною безпроводовою 

технологією з великим часом автономної роботи від батарей, за допомогою якої можна вирішити завдання 
моніторингу мікроклімату в учбових закладах. При організації комунікаційної мережі на основі технології 
Zigbee можливо створити розподілену систему збору, обробки і передачі інформації з можливістю 
самоорганізації. Розвиток безпроводового стандарту передачі даних Zigbee дав можливість використовувати 
мережу побудовану на протоколі безпроводового зв'язку стандарту IEEE 802.15.4 в аудиторіях кафедри для 
побудови системи клімату-контролю [1,2]. Контроль мікроклімату в навчальних та лабораторних аудиторіях 
учбових закладів питання досить актуальне, адже продуктивність роботи студентів та викладачів сильно 
залежить від мікрокліматичних умов в яких вони працюють.  

 

 

 
 

l – відстань між сусідніми металевими перекриттями;  
d – довжина металевого перекриття 

ППВ – приймально-передавальний вузол; СЗД – сервер збору 
даних 

Рис. 1. Схема розташування аудиторій та обладнання системи 
клімат-контролю по поверхах університету 

Рис. 2. Геометрична модель перешкоди у вигляді 
гіпсокартонної стіни на шляху поширення хвиль 

Основна частина. Використання безпроводової системи зв'язку Zigbee для збору інформації у 
середині приміщень кафедри університету (рис.1) має ряд переваг перед традиційно використовуємими 
проводовими мережами, такі як: відсутність кабелів, скорочення часу монтажу, простота наладки і пуску в 
експлуатацію. При побудові комунікаційної мережі в аудиторіях кафедри на основі безпроводової системи 
зв'язку Zigbee можуть виникнути проблеми при передачі даних у зв'язку з багатопроменевим поширенням 
радіосигналу, яке виникає із-за наявності складних за своєю структурою перешкод. При цьому рівень 
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сигналу в точці прийому залежить від кількості перешкод, через які проходить радіохвиля, від матеріалу, з 
якого вони виготовлені, а також від структури цих перешкод (рис.2).  

На великих відстанях, потужність переданого сигналу може бути піддана різним ефектам, таким як 
завмирання і багатопроменеве поширення, які необхідно враховувати при побудові сенсорних мереж. Зазвичай 
при розрахунках для отримання більш точних значень випромінювання потужності використовують модель 
"Затінювання".  

Модель “Затінювання” складається з двох частин, перша частина моделі називається моделлю втрат 
в тракті передачі і передбачає середні значення потужності, які приймаються, відносно потужності на 
еталонній відстані: 
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де    - постійна втрат в тракті, і визначена експериментально в [1].  

Поширення радіохвиль у середині приміщення в основному визначається наступними параметрами: 
плануванням будівлі; типом використаних будівельних матеріалів; типом будівлі. Проникнення сигналу 
об'єкту залежить від кута, при якому сигнал потрапляє на поверхню об'єкту. На рис. 2 наведений приклад  
поширення сигналу, що випромінюється через дві гіпсові стіни, при цьому сигнал потрапляє скрізь стіну під 
кутом  . Сигнал, який передається, вимірюється на протилежній стороні стіни (рис. 2).  

Залежності розрахованих значень відношення потужності, що приймається, до потужності на 
еталонній відстані у відповідності до моделі (1)  для двох умов поширення сигналу у приміщенні наведені в 
на рис. 3. Видно, що значення відношення прийнятої потужності до потужності на еталонній відстані для 
зони з ускладненою видимістю із збільшенням відстані між приймачем і передавачем різко збільшується і 
при відстані 50 метрів досягає значення -95 дБм (рис. 3). Для зон прямої видимості дане відношення при 
відстанні 50 метрів досягає значень потужності - 22 дБм. Отже, зроблені розрахунки показали, що значення 
потужності, що приймається, при різних відстанях між приймальними і передавальними пристроями Zigbee, 
сильно залежать від зони поширення радіосигналу, а значення відстані при якому можливо забезпечити 
високий рівень якості зв'язку для зони ускладненої видимості обмежується відстанню 10-15 метрами. 

 

 
Рис. 3. Значення відношення прийнятої потужності до еталонної (точки для зони ускладненої видимості позначено квадратами, 

а для зони вільної від перешкод – трикутниками) 
 
Висновок. Таким чином, при побудові сенсорної мережі на основі технології ZigBee стандарту 

IEEE 802.15.4 в приміщеннях університету, необхідно враховувати модель поширення сигналу 
"Затінювання", що дає найбільш точні розрахунки значень потужності прийнятих базовою станцією 
сигналів. Данні дослідження дозволяють оптимально спроектувати мережу контролю мікроклімату усіх 
аудиторій кафедри, а в майбутньому і всього університету з найменшими затратами та найвищою 
продуктивністю і якістю системи. 
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Теперішній період діяльності підприємства зв’язку характеризується подальшим розвитком реформ 
у галузі зв'язку. Досягнутий рівень технічного переозброєння забезпечує конкурентноздатність наданих 
послуг, а також підвищує ефективність і прибутковість  галузі. 

Для забезпечення подальшого розвитку галузі зв'язку, підвищення надійності техніки, ефективності 
і зниження вартості частини енергії у вартості кінцевої продукції, підвищення якості послуг зв'язку не 
можлива без розвитку підсистеми електроживлення галузі зв’язку в Україні.  

Основні задачі, що стоять перед телекомунікаційною галуззю України у частині електроживлення 
техніки електрозв'язку, можна сформулювати таким чином – підвищення надійності, якості, безперебійності 
електроживлення засобів телекомунікації; впровадження сучасних енергозберігаючих технології на 
підприємствах зв’язку та як наслідок – зниження вартості частини енергії у вартості послуг зв'язку, що 
також сприяє реалізації державної політики в сфері енергозбереження [1]. 

Крім того, розвиток телекомунікацій, розширення послуг зв'язку, зміни в інфраструктурі 
телекомунікацій привели до появи нових завдань і в області електроживлення.  

У зв'язку із цим, світова практика визначила ряд загальних принципів для реалізації зазначених 
вимог, серед яких можна виділити:  модульний спосіб побудови перетворювачів електроенергії, 
використання імпульсного (високочастотного) методу перетворення й регулювання параметрів електричної 
енергії, який дозволяє створювати пристрої й системи з більш високою питомою потужністю й 
характеристиками, недосяжні при використанні інших методів [2-6].  

Тому пріоритетним напрямком розвитку підсистеми електроживлення є:  повсюдне використання 
високоефективних перетворювачів електроенергії з поліпшеними енергетичними параметрами, які повинні 
мати високій рівень (відповідно нормам) електромагнітної сумісності із засобами телекомунікацій, ІТ-
обладнанням і супутніми системами (освітлення, вентиляції тощо) підприємства зв’язку. 

Існує безліч економічних способів перетворення електроенергії (багатофазний спосіб перетворення 
постійної напруги, використання методу формування траєкторії перемикання силових ключів імпульсних 
перетворювачів, використання резонансних контурів в перетворювачах постійної напруги і т.п.), але 
проблема в тому, що все вони можливі тільки на етапі проектування [3-6]. 

Однак все ж на практиці ще залишилися способи економії енергії за рахунок «правильного» 
(раціонального) споживання, використання та перетворення електроенергії. Наприклад,  правильний вибір 
та експлуатація енергетичного обладнання підприємства зв'язку з точки зору електромагнітної сумісності та 
надійності, наприклад, джерел безперебійного живлення (ДБЖ) і дизельних генераторів автоматизованих 
(ДГА – електростанцій) з метою раціональної витрати енергії і надійності; так як, ДБЖ і ДГА працюючи 



Телекомунікаційні та інформаційні технології 

6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014 221
 

спільно в системі гарантованого електроживлення апаратури телекомунікацій можуть чинити негативний  
вплив на живильну мережу і один на одного, викликають дефіцит потужності (відомі випадки несумісності,  
коли багаторазове підключення і відключення ДБЖ і ДГА позводило до подальшого розряду акумуляторних 
батарей і втратою критичного навантаження) [7].   

Також необхідно впровадження систем та пристроїв живлення із сучасними модульними 
багатофазними перетворювачами постійної напруги здатних працювати в тих режимах, де втрати 
потужності мінімальні (з метою отримання максимального ККД).  

Використання споживачів електроенергії з високим вхідним коефіцієнтом потужності.  
Тобто, практично не до кінця вирішена і вимагає додаткових досліджень проблема правильної 

побудови систем електроживлення технічних засобів телекомунікацій.  
Крім того до кінця не вирішена проблема енергозбереження на вузлах зв'язку України.  
Дослідження проблем енергозбереження та визначення шляхів їх вирішення (економічних методів 

перетворення, передачі та споживання електроенергії, особливостей побудови та функціонування пристроїв 
з поліпшення техніко-економічних показниками тощо) сприятиме використанню раціонального підходу до 
енергоспоживання на підприємствах зв'язку та широкому впровадженню енергозберігаючих технологій. 

Дослідженням зазначених проблем, розробці рекомендацій щодо побудови систем електроживлення 
технічних засобів телекомунікацій, ефективного використання електроенергії присвячена дана доповідь. 
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Анотація.	 Проведено	 аналіз	 3G‐роутерів	 та	 їх	 використання.	 Представлено	 спосіб	 управління	

віддаленими	об’єктами	за	допомогою	3G‐роутера	UR5i	Libratum.	
Ключові	слова:	3G‐роутер,	UR5i	Libratum,	IP‐адреса	
	

V.V. SEMINICHENKO 
 

APPLICATION OF 3G-ROUTERS FOR MONITORING AND MANAGING OF THE REMOTE 
OBJECTS 

 
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», viktoriyaseminichenko@gmail.com 

	
Annotation.	The	analysis	of	3G‐routers	and	their	usage	is	performed.The	way	to	control	remote	objects	via	3G‐

router	UR5i	Libratum	is	presented.	
Keywords:	3G‐router,	UR5i	Libratum,	IP‐address	
	
Невід'ємною частиною побудови безпровідних рішень є GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSDPA/ 

HSUPA/ HSPA+/LTE роутери, що використовують мережі мобільних операторів зв'язку. Бездротові роутери 
можна використовуються для підключення користувача пристроїв, LAN-мереж і окремих робочих станцій 
до Інтернет і віддалених локальних мереж. Також роутери застосовуються для організації передачі даних в 
промислових рішеннях . Високий рівень безпеки передачі даних в бездротових мережах забезпечує 
використання технологій VPN, таких як - IPsec, OpenVPN, L2TP.  

Клієнти, які замовляють складні машини і технологічні установки від постачальників, очікують 
отримати не тільки пристрої, але й швидке і якісне обслуговування. Зниження вартості цих додаткових 
послуг дозволяє компанії поставки здійснювати дистанційний контроль за своєю продукцією для 
замовника.В спілкуванні дуже ефективно використовувати GPRS/3G мережі, які доступні майже у всьому 
світі. 

Застосування 3G-роутерів: 
- програмування пульту ДУ машини і SCADA систем 
- дистанційне управління і контроль системи комп'ютерів в промисловості 
- ключові нагляду елементи телекомунікаційних мереж 
- спостереження за рекламними щитами 
- оновлення змісту рекламних оголошень в електронних терміналах. 
 

На рис. 1 представлена схема віддаленого управління РРС. 
Для управління був організований VPN IPsec між підмережами Cisco-роутера (192.168.10.0) і 3G-

роутера UR5i Libratum (192.168.1.0).  

 
Рис. 1 - Схема віддаленого управління РРС 

Налаштування обладнання 
IP-адреси: Cisco-роутер - 192.168.10.0, UR5i Libratum - 192.168.1.0. 
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На комп'ютері управління була встановлена програма ASD (розроблена для управління РРС), за 
допомогою якої виконувався доступ до внутрішнього блоку РРС шляхом зазначення IP-адреси 
контролера управління РРС (192.168.1.2). 

 

 

 
Висновок: В ході дослідження в реальних умовах було перевірено, що 3G-роутери (зокрема 

роутер UR5i Libratum виробництва Conel) підходять для дистанційного управління і контроль системи 
комп'ютерів та наведено схему, за якою це можливо здійснити. 
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КОНДЕНСАТОРНИЙ МІКРОЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ МІКРОФОН 
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Анотація.	показана	 можливість	 використання	 	 багатоелементної	 керованої	 кварцової	 системи	 у		

безпроводових	 	 мікроелектромеханічних	 мікрофонах	 ISM	 –діапазонів.	 Зроблені	 розрахунки	 схеми	 керування	
матричним	рухомим	електродом	кварцового	частотного	модулятора	з	ємнісним	керуванням.		
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CONDENSER MICROELECTROMECHANICAL MICROPHONE 

 
Khmelnitsky national university 

	
Annotation.	Possibility	of	use	of	multielement	controlled	quartz	system	in	wireless	MEMS	microphones	of	ISM–		

range	 is	 shown.	 Control	 circuit	 calculations	 by	 a	 matrix	 movable	 electrode	 of	 the	 quartz	 frequency	 modulator	 with	
capacity	control	are	made.	

	
Вступ. Одночасно з мініатюризацією застосування MEMS - технології відкриває нові можливості в 

розробці апаратури зв'язку, докорінно змінюючи її архітектуру поряд з покращенням основних 
характеристик, таких, як добротність, споживана потужність, рівень шумів, ширина смуги пропускання 
каналу фільтрації [1]. Створюється основа для побудови нових типів приладів формування й обробки 
електричних і  акустичних сигналів, до яких належать конденсаторні мікроелектромеханічні мікрофони 
(КММ). Їхні високі акустоелектричні характеристики, властиві конденсаторним мікрофонам, у комбінації з 
малими габаритами створюють перспективу широкого застосування  в акустиці й вимірювальній техніці. 
Особливе місце в акустичних системах займають безпроводові або радіомікрофони, при розробці яких 
доводиться вирішувати не тільки завдання якісного перетворення  акустичного сигналу в електричний, але й 
створення радіоканалу з дальністю дії порядку сотень метрів.  

Основна частина. В роботі пропонується 
використовувати схему керованої п’езорезонансної (кварцової) 
коливальної системи (КПРКС) для побудови радіомікрофона. 
Остання являє собою кварцовий резонатор  (КЧМ), що 
збуджується у зазорі [2], величина якого модулюється змінною 
інтенсивністю акустичної хвилі (рис.1). Відносна перебудова 
частоти такого модулятора є функцією міжелектродного зазору, 
тому рухомий електрод доцільно використовувати в якості 
мембрани мікрофона.  

Збудник, побудований за цим принципом, вільний від 
основних недоліків прототипу [3]. 

Використання технології MEMS дозволяє створити багатоелементну керовану систему – матричний 
рухомий електрод (МРЕ), що є мембраною мікрофона й основою КЧМ. Нерухомий електрод у цій 
конструкції нанесений на поверхню плоского п'єзоелемента, а між ним і елементарними електродами 
прикладені керуючі потенціали. Зміною цих потенціалів забезпечується керування еквівалентної жорсткості 
підвісу, а, отже, резонансною частотою кожної комірки мембрани. Таким шляхом можливе формування 
широкосмугової мембрани на основі матриці ідентичних за конструкцією комірок [4]. 

МРЕ з роздільно керованими електродами, по-перше, дозволяє збільшити ємність зазC  до 

необхідного значення й, по-друге, реалізувати два режими керування – однорівневий (вузькосмугова 
мембрана), коли всі елементарні рухомі електроди знаходяться на одному рівні (рисунок 2, а), змінюваному 

керуючою напругою    tUtU yjyi  , і багаторівневий, при якому керуючі напруги    tUtU yjyi   

(рисунок 2,б) формують змінну геометрію МРЕ (широкосмугова мембрана). 
Елементарні електроди разом з нерухомим електродом утворюють плоско-паралельну систему 

провідників, миттєве значення елементарної ємності якої  

   
 tU

tQ
tC

i

i
iзаз

 , ni ,1 ,                                       (1) 

де   tQi  - повний заряд елемента з урахуванням взаємних часткових ємностей.  
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Рис. 1. Модель КЧМ: 1 – пружний підвіс; 2 – 
рухомий електрод; 3–нерухомий електрод 
міжелектродного конденсатора керованого 

напругою з ємністю  упрзаз EC ;  4 – 

п'єзоелемент 
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де m – маса мембрани; r – коефіцієнт втрат на внутрішнє тертя; k – коефіцієнт пружності підвісу;  

U  – керуючий зсув; )(tFm  - наведена сила дії акустичної хвилі; x(t) – переміщення рухомого електрода-

мембрани. 
Ємність зазору представимо у вигляді: 
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де   - діелектрична проникність середовища між 
обкладками; 12

0 1085,8   Ф/м – електрична постійна; S – площа 

діафрагми; зx  - поточна величина зазору між обкладками; x  - поточна 

величина переміщення діафрагми; d  - початкова величина зазору; 0C  

- початкове значення ємності. 
З урахуванням (1) 
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F   - початкова сила електричного зсуву; 
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уведена постійна розкладання (нормоване переміщення мембрани). 
Оскільки резонансна частота мембрани 
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  - біфуркаційне  значення 

напруги зсуву, то очевидна можливість управляти АЧХ мікрофона як зміною маси, так і електричним 
зсувом.  

Звідси діапазон перебудови резонансної частоти мембрани:   .3
min

0
max 

p

p                                   

Висновок. Таким чином, використання технології MEMS у кварцовому частотному модуляторі дає 
можливість удосконалювати його технічні й технологічні характеристики й створити новий тип 
безпроводового мікрофона, у якому, завдяки застосуванню багатоелементної матричної мембрани з різними 
резонансними частотами елементів, забезпечується розширення смуги частот перетворених сигналів. 
Використання керуючого електричного зсуву на елемент мембрани дозволяє при збереженні її розмірів 
понизити механічну резонансну частоту в 1,73 рази. 
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Рис. 2, а. Принцип побудови   

матричного електроду - мембрани 

 
Рис. 2,б. Стан матричного електроду 

при подачі керуючих напруг 
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ВИКОРИСТАННЯ ORACLE RAC ДЛЯ СТВОРЕННЯ КЛАСТЕРА БАЛАНСУВАННЯ 
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Анотація.	Представлено	необхідність	 використання	 кластеризації	 баз	 даних	 для	 забезпечення	 високої	

доступності,	 гнучкої	 масштабованості	 та	 безперервного	 доступу	 до	 даних,	 архітектуру	 Oracle	 RAC	 та	 переваги	
використання	Oracle	RAC	для	створення	кластера	балансування	навантаження	

Ключові	слова:	Кластер,	Oracle	RAC,	бази	даних	
	

D.O. FEDORYSHYN 
 

USING ORACLE RAC FOR CREATING LOAD BALANCING CLUSTER 
 

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», dfedoryshyn@gmail.com 

	
Annotation:	 The	 need	 of	 clustering	 of	 databases	 for	 high	 availability,	 flexible	 scalability	 and	 continuous	 data	

access,	architecture	of	Oracle	RAC	and	the	benefits	of	using	Oracle	RAC	cluster	for	load	balancing	are	presented.	
Keywords:	Cluster,	Oracle	RAC,	databases	
	
У сучасному житті бази даних та інші ключові бізнес-додатки повинні безперебійно і безперервно 

функціонувати. Мережі повинні мати здатність до масштабування продуктивності для обробки великої 
кількості клієнтських запитів без небажаних затримок. 

Рішенням даної проблеми є використання декількох серверів, об'єднаних у кластер, які зовні будуть 
виглядати як один сервер. Цю абстракцію повинно забезпечувати програмне забезпечення проміжного 
рівня. Кластеризація дозволяє управляти групою незалежних серверів як єдиною системою, що підвищує 
відмовостійкість, спрощує управління і дозволяє досягти більшої масштабованості . 

У некластерній конфігурації один екземпляр програмного забезпечення СУБД Oracle ексклюзивно 
має доступ до бази даних. З кластерною базою даних, розташованою на загальних дискових пристроях, 
одночасно можуть працювати безліч екземплярів СУБД Oracle, що запущені на різних вузлах кластера. При 
збільшенні обчислювальних потреб у кластер без зупинки його роботи можна додати додаткові вузли та 
екземпляри. Нові ресурси можуть бути задіяні відразу після підключення. 

Кожен вузол кластера повинен мати підключення до локальної мережі, інтерфейс для кластерного 
міжз’єднання і доступ до загального дискового пристрою зберігання. Oracle Real Application Clusters 
будується за архітектурою з розділяємими дисками - всі сервера кластера повинні мати повний і 
рівноправний доступ до всіх пристроїв зберігання, на яких розміщується кластерна база даних Oracle. 

В якості таких дискових пристроїв можуть бути використані дискові пристрої, що підключаються 
через мережу ( NAS), спеціалізовані мережі пристроїв зберігання (SAN ) або SCSI -диски. Пристрій 
зберігання має забезпечити достатню продуктивність операцій введення-виведення додатків і бути добре 
масштабованим при додаванні в кластер додаткових вузлів. 

 

 
Рис 1. Апаратна архітектура Oracle RAC 

 
Користувачі додатків або сервери додатків проміжного рівня з'єднуються з базою даних за 

допомогою імені Сервісу. Oracle автоматично розподіляє навантаження користувачів серед вузлів кластера 
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обслуговуючих запитаний Сервіс. Адміністратори для сервісу можуть безболісно додаватиобчислювальні 
потужності при зростанні вимог додатків. 

Переваги технології Oracle RAC 
• Високий ступінь готовності системи 
Oracle RAC виключає ситуацію, коли вихід з ладу сервера або його програмного забезпечення 

призводить до виходу з ладу всієї системи в цілому. При збої у вузлі або екземплярі СУБД Oracle база даних 
залишається відкритою, і додатки продовжують мати доступ до даних через інші працюючі вузли і 
екземпляри. 

• Масштабованість 
Oracle RAC володіє унікальною технологією масштабування додатків. 
Використання технології Oracle RAC є альтернативою нарощуванню обчислювальної потужності 

одиночних серверів. 
Додавання нових серверів в кластер не викликає переривання в обслуговуванні, а нові потужності 

можна використовувати відразу після їх підключення. 
• Безперервність ( безперебійність ) функціонування 
Oracle RAC забезпечує безперервне функціонування, як при збоях , так і при виконанні 

запланованих сервісних робіт. 
Більшість сервісних операцій з базами даних може бути виконано без зупинки в обслуговуванні і 

прозоро для користувача або можуть виконуватися на вузлах кластера по черзі, що призводить до значної 
мінімізації простоїв. 

• Універсальність для прикладного програмного забезпечення 
Архітектура Oracle RAC прозора для «типового» додатка, що працює з кластерної базою даних, 

тобто ,як правило, не потрібно істотно модифікувати додаток для його розгортання в середовищі Oracle 
RAC. 

 
Oracle Real Application Clusters призначений для забезпечення високої доступності та гнучкої 

економічної масштабованості. Захищаючи від збоїв програмну і апаратну частини, Oracle RAC забезпечує 
безперервний доступ до даних. 

Технологія Oracle RAC об'єднує потужності декількох комп'ютерів в єдину обчислювальну систему 
для вирішення завдань з обробки та управління інформацією в базі даних. При цьому Oracle RAC є єдиною 
життєздатною альтернативою великим    SMP-системам для додатків всіх типів, включаючи сховища даних і 
системи з масивною оперативною обробкою транзакцій . 

Oracle RAC дає можливість радикально знизити експлуатаційні витрати і забезпечити новий рівень 
гнучкості, роблячи корпоративні системи більш адаптивними і динамічними. 

Динамічне забезпечення вузлами, пристроями зберігання, центральними процесорами і 
оперативною пам'яттю дозволяє швидко і ефективно гарантувати необхідні рівні обслуговування при 
одночасному зниженні витрат за рахунок кращого використання ресурсів. 

Середовище RAC повністю прозоре для програми, що працює з кластерної базою даних - його не 
потрібно модифікувати. 
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Проведена	 оценка	 структурной	 скрытности	 таймерных	 сигнальных	 конструкций.	 Проведен	 расчет	

структурной	 скрытности	 шумоподобной	 псевдослучайной	 последовательности	 в	 сочетании	 с	 таймерными	
сигналами		в	системах	с	кодовым	разделением	каналов.	

Ключевые	слова:	структурная	скрытность,	таймерный	сигнал,	сигнатура.	
	

S.V. KHOMICH, B.K. RADZIMOVSKY, A.V. ZHMURKO, A.В. FEDOSYUK 
 

EVALUATION OF STRUCTURAL TIMER SIGNAL CONSTRUCTION STEALTH IN CDMA 
 

Odessa National Academy of Telecommunications n.a. A.S. Popov, Ukraine  

	
Evaluation	of	structural	secrecy	of	timer	signal	constructions	was	given.	Calculation	of	structural	secrecy	noise‐

like	pseudo‐random	sequence	 in	 combination	with	 timer	 signals	 in	 the	 system	with	 code	division	multiple	 access	was	
made.	

Keywords:	structural	secrecy,	timer	signal,	signature.	
	
Одним из наиболее важных параметров, характеризующих системы передачи информации с 

шумоподобными сигналами, в том числе с кодовым разделением каналов (КРК), является 
помехозащищенность, которая определяет способность системы противостоять воздействию помех и 
включает в себя понятие скрытности и помехоустойчивости [1]. 

Способность системы противостоять действиям, направленным на обнаружение сигнала и 
измерение его параметров, определяется скрытностью, а способность системы работать с заданным 
качеством в условиях воздействия различного рода помех – помехоустойчивостью. 

Скрытность сигналов можно классифицировать как энергетическую, структурную и 
информационную [1]. 

Информационная скрытность определяется способностью противостоять мерам, направленным на 
раскрытие смысла передаваемой с помощью сигналов информации [1]. 

Структурная скрытность определяется числом двоичных измерений (д.из), которые необходимо 
осуществить для раскрытия структуры сигнала. Общее выражение для потенциальной скрытности имеет вид 

S = log2 A ,       (1) 
где А – ансамбль реализаций, определяемый количеством всех возможных значений каких-либо 

параметров сигнала.Повышение помехозащищенности передаваемой информации является важнейшей 
задачей в системах КРК, поэтому актуален поиск и исследование методов передачи, позволяющих 
увеличить скрытность сигналов. 

Для увеличения структурной скрытности необходимо по возможности расширять ансамбль 
используемых сигналов [1]. Известно, что в бинарном канале увеличить количество реализаций кодовых 
последовательностей на некотором интервале времени можно за счет применения ТСК [2,3]. 

Оценим структурную скрытность таймерных сигнальных конструкций для бинарного канала при 

изменении параметров n , s  и i . 
Для расчета потенциальной структурной скрытности ТСК определим минимальный ансамбль 

тскА , который требуется при несанкционированном доступе, чтобы проанализировать перехваченный 

сигнал 

  
   





n s

n

i iissni

issn
А

!1!

!1

1
тск ,   (1) 

где n , s  и i  − текущие значения параметров.  
Тогда структурная скрытность ТСК 
 

тск2тск log АS        (2) 

На рис. 1.а представлены зависимости структурной скрытности ТСК от изменения параметров n , 
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s  и i . Как видно из рисунка структурная скрытность ТСК увеличивается с ростом n  и s при ni 1 . 

 

 
 

а) зависимости структурной скрытности ТСК от 

параметров n , s  и i  

б) Зависимости структурной скрытности ПСП-ТСК от базы 

В  

Рис. 1. - Характеристики структурной скрытности ТСК 
Системах с КРК для разделения каналов используются ортогональные псевдослучайные 

последовательности. Для ПСП со случайным чередованием «1» и «-1» пспА  [1] принимает значение 

BА 2псп  ,       (3) 

где  В  − база сигнала, определяемая длиной сигнатуры (числом чипов − разрядов ПСП) на интервале 
единичного элемента в индивидуальных каналах. 

Для оценки структурной скрытности ПСП в сочетании с ТСК формулу (2) преобразуем к виду 

)(log псптск2шпс ААS  .     (4) 

На рис.1 б  представлены зависимости потенциальной структурной скрытности сигналов ПСП от их 

базы В  для случаев: 
1) ПСП-РЦК в каждом индивидуальном канале; 
2) ПСП совместно с ТСК в каждом индивидуальном канале. 
Из рисунка видно, что потенциальная структурная скрытность сигналов ПСП-ТСК выше, чем у 

сигналов ПСП-РЦК. 
Проведенный анализ и расчет показали, что совместное использование ПСП и ТСК в системах 

передачи информации с КРК повышает потенциальную структурную скрытность передаваемого сигнала в 

каждом индивидуальном канале (при 64В  в 1,5 и более раз) по сравнению с ПСП-РЦК.  
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Анотація.	 Оглянуті	 існуючі	 месенджери	 для	 мобільних	 платформ	 та	 їх	 криптографічні	 властивості.	

Розглянуті	 кілька	 методів	 обміну	 ключами	 які	 дають	 можливість	 реалізувати	 захищений	 канал	 зв’язку	 не	
зважаючи	на	клієнт	серверну	архітектуру	.	
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На сьогоднішній день можна виділити кілька програмних продуктів, які претендують на 

забезпечення конфіденційності даних користувачів . 
В тій чи іншій мірі реалізують захист даних такі програмні продукти як  Skype, WhatsApp, Viber, 

Telegramm . 
У кожного з програмних продуктів у їх реалізації присутні певні слабкі сторони. 
Наприклад Skype не надає end to end шифрування, тобто дані проходять через сервера компанії, на 

яких вони доступні у відкритому вигляді. Навіть саме ліцензійна угода програмного продукту визначає 
порядок доступу до ваших даних третіх сторін. 

Приблизно такими ж особливостями володіє і Whatsapp, шифруючи дані між клієнтом і сервером, 
що теоретично захищає наші дані від третіх осіб якщо у них немає доступу до серверів компанії. Але самі 
алгоритми шифрування і довжини ключів не розголошуються.  

Ще один важливий фактор, що за запитом спецслужб, обидві вищезгадані компанії які юридично 
зареєстровані в США, зобов'язані будуть надати всі дані, а так само зобов'язані зберігати вашу історію не 
менше 90 днів. Фактично найбільш прозорі алгоритми роботи месенджера Telegramm. У відкритому доступі 
знаходиться весь алгоритм роботи їх криптографічного протоколу «mtproto», який дійсно виглядає 
теоретично стійким, і в ході відкритого міжнародного конкурсу з пошуку вразливостей не було знайдено ні 
теоретичних, а ні практичних вразливостей. Але були знайдені «бекдоров», то є можливість з боку сервера, 
при необхідності, значно понизити крипостійкість системи. 

У розробляємому програмному комплексі для забезпечення гарантовано високого рівня захисту 
інформації та забезпечення безпечного протоколу обміну ключами розглядається два невзаімоісключачих 
варіанти реалізації . 

1. Обмін ключами по безпечному каналу без використання клієнт серверної архітектури за 
допомогою технології NFC 

2. Введення двухфакторонї авторизації. У кожного користувача системи при реєстрації генерується 
ключова пара, публічний ключ підписується відправляється на сервер, де підписується приватним ключем 
сервера. Публічний ключ сервера знаходиться локально в додатку з моменту установки, що при 
встановленні захищеного з'єднання між клієнтами дозволяє ідентифікувати клієнта однозначно. 
Залишається теоретична проблема, що у разі повної компроментації сервера можлива спроба обману 
шляхом підміни користувача з подібною відкритою інформацією. Для вирішення цієї проблеми 
пропонується створювати хеш підпис і передавати його по альтернативному каналу. 

Розглянуті слабкі сторони програмних продуктів, як з точки зору алгоритмічної безпеки так і з 
точки зору властивостей мережі передачі даних 

Розглянуті актуальні методи обміну ключами з застосуванням двухфакторної аутентіфікації та з 
використуванням найновіших технологій  

Література 
1. https://core.telegram.org/mtproto/  
2. http://www.skype.com/en/legal/tou/.  
3. http://www.whatsapp.com/faq/en/general/21864047 
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Импульсные преобразователи постоянного напряжения – ППН широко используются в системах 

вторичного электропитания и электроснабжения, обеспечивая работу технологического оборудования на 
предприятиях связи, объектах энергетики, в системах охранной и пожарной сигнализации и т. д. [1] 

Использование импульсного метода преобразования электрической энергии в преобразователях 
постоянного напряжения – ППН модульной структуры с традиционным однофазным принципом 
преобразования электрической энергии приводит к значительным уровням пульсаций токов в элементах и 
цепях преобразователя. Переход к многофазному принципу преобразования электрической энергии 
позволяет существенно уменьшить пульсации токов, объём и массу входного и выходного и сглаживающих 
фильтров 

К показателям качества фильтрующих свойств импульсных ППН относятся размахи пульсаций, 
коэффициенты пульсаций и сглаживания токов во входных и выходных цепях преобразователей. 

В преобразователях модульной структуры пульсации токов во входных цепях – цепях потребления 
(размахи ΔIп) и выходных цепях – цепях нагрузки (размахи ΔIн ) определим в виде 
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где Iп max и Iн max – максимальные значения, Iп min и Iн min – минимальные значения, ΔIп и ΔIн – размахи 
пульсаций соответственно токов питания и нагрузки преобразователей модульной структуры.  

На практике величины пульсаций переменных составляющих токов оценивают коэффициентами 

пульсаций токов на входе i
kппК  и i

ппК , выходе i
kпнК  и i

пнК  соответственно k - го силового канала СК и 

преобразователя ППН модульной структуры в целом: 
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Для характеристики эффективности подавления переменных составляющих во входных и выходных 
цепях преобразователей модульной структуры построения используются в качестве показателей качества 

коэффициенты iSп , iSн  сглаживания токов преобразователей модульной структуры во входных и выходных 

цепях ППН: 
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где  i
ппсрК , i

пнсрК – средние значения коэффициентов пульсаций токов на входе и выходе отдельно 

взятого эквивалентного (усреднённого) силового канала СК преобразователя модульной структуры с 
симметрией электрических процессов. 
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На рис. 1 приведён алгоритм программного 
модуля для расчёта размахов пульсаций, 
коэффициентов пульсаций и сглаживания токов во 
входных и выходных цепях преобразователей 
модульной структуры при однофазном и многофазном 
принципах преобразования, являющихся функциями 
F(кн), зависящими от коэффициента накопления кн. 
Точность расчета этих функций зависит от величины 
интервала Δкн=кнmax/Mk, где кнmax максимальное 
значение коэффициента накопления (кнmax ≈ 1). Число Mk 
определяет величину шага Δкн ≈ 1/Mk коэффициента 
накопления при организации цикла mk =1,2,…,Mk. При 
этом в процессе расчета коэффициент накопления кн = 
mkΔкн изменяется дискретно с шагом Δкн в интервале 
0≤кн <1. 

В блоке 2 выполняется расчет базовых 
параметров.В блоках с 3-го (начало mk - цикла) по 7-й 
(конец mk - цикла) организуется mk – цикл: mk =1,2,..., Mk 

. В блоке 4 определяется текущее значение 
коэффициента накопления кн от Δкн ≈ 1/Mk до 1 
дискретно с шагом Δкн. 

В блоках 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) и 6 (6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5) реализуется выполнение заданного типа 
исследования во входных и выходных цепях 
преобразователей модульной структуры с однофазным 
и многофазным принципами преобразования: 
абсолютных пульсаций токов ΔIпk, ΔIнk k-го СК (блоки 5.1 и 6.1), абсолютных пульсаций токов ΔIп, ΔIн 

преобразователя (блоки 5.2 и 6.2), коэффициентов пульсаций i
kппК , i

kпнК  k-го силового канала СК (блоки 

5.3 и 6.3), коэффициентов пульсаций i
ппК , i

пнК  преобразователя (блоки 5.4 и 6.4), коэффициентов iSп , iSн  

сглаживания токов преобразователей модульной структуры (блоки 5.5 и 6.5). 
С помощью алгоритма рисунок 1 и математической модели (1)…(2) смоделируем зависимости 

абсолютных пульсаций токов на входе ΔIп и выходе ΔIн ППНот коэффициента накопления f(кн) при 
однофазном и многофазном режимах преобразования, с учетом коэффицентов трансформации равных 
единице и отличных от неё. 

20

80

60

40

0,2 0,4 0,6 0,8 кн0

ΔIон,
A

N = 4 2 1

При n21= 0,8, 1, 1,2, ...

 
а)     б)    в)     г) 

Рисунок 2– Зависимости пульсаций токов потребления ∆Iоп ОИП (а) и ∆Iмп (в) МИП и нагрузки ∆Iон ОИП (б) и ∆Iмн (г) МИП при 
n21=1, n21=0,8, n21=1,25, Pнk = const = 100 Вт 
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На сегодняшний день квантовое распределение ключей (QKD), основываясь на фундаментальных 

свойствах квантовой механики предоставляет возможность нескольким удаленнымпользователям, как 
правило, по имени Алиса (отправитель) и Боб (получатель), распределить ключи шифрования. Считается, 
что канал связи является безопасным, в том смысле, что любой злоумышленник, пытающийся перехватить 
информацию, может быть обнаружен легитимными пользователями. Первоначально, дискуссии и 
экспериментальные исследования QKD были сосредоточены на дискретных переменных (DV). 
Существовали две основные схемы для DV QKD:те, которые основаны на отправке состояний 
ортогональныхбазисов, так как это описано в оригинальном «BB84 протоколе», предложенном в 1984 году 
Беннетом и Брассардом, и те, которые основаны на обмене запутанными фотонами между отправителем и 
получателем, например, схемаЭкерта в «E91-протоколе». К настоящему моменту большое количество схем 
QKD с DV были представлены и их возможное использование в безопасной связи было экспериментально 
показано [1, 5, 6]. 

Тем не менее, скорость передачи данных и эффективность регистрации одиночных фотонов в 
схемах QKD с DV сегодня сильно ограничены в связи с потенциалом технических ресурсов. Т.о., 
припреследовании более высоких качественных показателей, особое внимание следует обратить на QKD с 
использованием непрерывных переменных (CV). 

Многие из первых предложений по использованию CV QKD, включали перепутанные пучки 
света[2, 3, 4]. Однако, эти состояния трудно производить. Некоторые другие протоколы используют более 
традиционные процедуры подготовки и измерения, где Алиса готовит состояние и посылает его Бобу без 
сохранения запутанных подсистем [3, 4]. В работе [3], закодированные элементы ключа имеют дискретный 
характер. Н.Серф и его коллеги предложили в [4] использовать непрерывные элементы ключа, т.е., это 
подразумевает непрерывную модуляцию сжатых состояний. Этот протокол выглядит как непрерывный 
эквивалент BB84. 

Тем не менее, генерация сжатых состояний довольно затруднительна. Гораздо проще генерировать 
когерентных состояния. Несмотря на то, что когерентные состояния являются частными случаями сжатых 
состояний. Гроссханс и Грангиер разработали первый протокол, в котором когерентные состояния 
модулированы в обоих квадратурах одновременно - протокол GG02 [2]. В GG02 также используется идея 
гауссовой модуляции. Этот протокол позволяет облегчить реализацию и обеспечить высокую скорость 
генерации секретного ключа[2]; это следует из того, что гомодинное детектирование, используемое в GG02, 
может работать быстрее, чем детекторов фотонов в BB84.  

Стратегии перехватаинформации злоумышленником 
Самым простым классом стратегий,являетсяиндивидуальная стратегия, но по-прежнему 

технологически очень сложной для оптимального достижения. Тем не менее, нельзя в квантовой 
криптографии полагаться только на технологические барьеры. Лишь рассматривая более глобальные 
стратегии атак, можно убедиться, что защита с помощью квантовой криптографииявляется достаточно 



Прецизійні вимірювання та новітні технології 

234 6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014
 

надежной. 
Возможные стратегии (атаки)перехвата информации в QKDделятся на три категории: 

индивидуальные, коллективные и совместные. 
Индивидуальная атака является стратегией, в которой Ева исследует каждое из квантовых 

состояний независимо друг от друга. В этом случае результаты измерений Евы могут быть смоделированы 
как случайные величины.  

В коллективной атаке Ева также исследует каждое квантовое состояние независимо, но при этом 
она может измерять целый набор таких «проб» совместно. Кроме того, Ева может ждать, пока открытая 
передача данных не будет завершена. Вэтом случае результаты действий Евы не могут быть смоделированы 
как случайная величина, зависящая от элемента ключа, так как не известно, какую стратегию измерения 
секретного ключа она выбрала. Коллективные атаки включают в себя индивидуальные атаки. 

При совместной атаке Ева может исследовать все квантовые состояния совместно. Это наиболее 
общий вид атаки на квантовый канал. Конечно, как и для коллективных атак, Ева может сделать измерение 
после того как вся открытая передача данных будет завершена 

В описанных выше стратегиях перехвата, предполагалось, что Ева атакует только квантовый 
протокол распределения ключей. Но ничто не мешает ей дождаться использования ключа Алисой и Бобом, 
например, для шифрования секретного сообщения, прежде чем прежде произвести измерение. Знание того, 
какие операциилегитимные стороны совершают с их ключом, может помочь Еве в разрушении 
криптографический системы, в которой Алиса и Боб используют данный ключ. Например, она может 
захотеть определить секретное зашифрованное сообщение. Это проблема компонуемостиQKD протоколов с 
другими криптографическими протоколами. 

Неформально, протокол QKD является компонуемым если сгенерированный им ключ так же хорош, 
как если бы он был сгенерирован идеальным протоколом распределения ключей.  

Таким образом ключ QKD протокола должен выполнять три условия. Во-первых, ключ должен 
иметь распределение, близкое к равномерному. Во-вторых, случай несовпадения ключей между Алисой и 
Бобом должен быть редким.Наконец, взаимная информация между Евой и сгенерированных ключей должна 
быть мала.Ожидается, что эти условия должны быть выполнены после усиления конфиденциальности. 

Важным, в контексте безопасности QKD против совместных подслушивающих атак, является то, 
что информация Евы о ключе должна быть мала, даже если она держит квантовую информацию пока Алиса 
и Боб не использовали свой ключ. Если злоумышленник задерживает измерение перехваченной квантовой 
информациипока Алиса и Боб не раскроют то, как они собираютсяиспользовать сгенерированный ключ -
выбранный криптографический алгоритм может быть взломан, но еслиперечисленные выше три 
условиябудутвыполняться в присутствии злоумышленника с неограниченным технологическим 
потенциалом и без каких-либо ограничений, кроме законов квантовой механики.  

 

Литература 
 
1. Xiaolong Su., Dense coding quantum key distribution based on continuous variable entanglement/ 

Xiaolong Su, Jietai Jing, Qing Pan and ChangdeXie// quant-ph/ 0612087 v1: — 2006. 
2. Gilles Van Assche,Quantum cryptography and secret-key distillation / Gilles Van Assche// Cambridge 

University Press  —2006. 
3. Kok P., Quantum information processing / P. Kok, B.W. Lovett //Cambridge University Press  — 2010. 
4. Cerf N.J., Quantum information with continuous variables of atoms and light / N.J. Cerf, G. Leuchs, E.S. 

Polzik//Imperial College Pres— 2007. 
5. Bouwmeester D., The Physics of Quantum Information/Bouwmeester D., Ekert A., Zeilinger A.//, M: 

Postmarket— 2002. 
6. Nielsen M.A., Quantum Computation and Quantum Information / Nielsen M.A., Chuang I.L. // M:“Mir“ 

— 2006. 
 

References 
 
1. Xiaolong Su., Dense coding quantum key distribution based on continuous variable entanglement / Xiaolong Su, Jietai Jing, Qing 

Pan and ChangdeXie// quant-ph/ 0612087 v1: — 2006. 
2. Gilles Van Assche, Quantum cryptography and secret-key distillation / Gilles Van Assche // Cambridge University Press  — 2006. 
3. Kok P., Quantum information processing / P. Kok, B.W. Lovett //Cambridge University Press  — 2010. 
4. Cerf N.J., Quantum information with continuous variables of atoms and light / N.J. Cerf, G. Leuchs, E.S. Polzik//Imperial College 

Pres— 2007. 
5. Bouwmeester D., The Physics of Quantum Information/Bouwmeester D., Ekert A., Zeilinger A.//, M: Postmarket— 2002. 
6. Nielsen M.A., Quantum Computationand Quantum Information / Nielsen M.A., Chuang I.L. // M:“Mir“ — 2006. 
 



Прецизійні вимірювання та новітні технології 

6-12 червня 2014 р.  Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах – 2014 235
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ВЛИЯНИЕ РЕАКТИВНОСТИ ПТС НА СТРУКТУРУ  
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Рассмотрен	 вопрос	 влияния	 реактивной	 составляющей	 импеданса	 термометров	 сопротивления	 в	

прецизионных	 термометрических	 мостах.	 Предложено	 применение	 комбинированного	 метода	 измерения	
импеданса	для	создания	однопараметровых	АС	мостов.	
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INFLUENCE OF REACTIVE COMPONENT SPRT  
ON THE MEASUREMENT CIRCUIT OF THERMOMETRIC BRIDGES  
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a_mikhal@ukr.net, mdim@meta.ua 
	
Question	 influence	 reactive	 impedance	 component	 in	 precision	 RTD	 Thermometer	 bridges	 was	 considered.	

Application	of	the	combined	impedance	measurement	method	for	creating	one‐parameter	AC	bridge	was	proposed.		
Keywords:	resistance	thermometer,	impedance,	error.	
	
Международная температурная шкала МТШ – 90 устанавливает интерполяционные зависимости 

между термодинамической температурой и активным сопротивлением платиновых термометров 
сопротивления (ПТС). Соответственно, прецизионные измерения температуры в диапазоне 13 – 1200 К 
основаны на высокоточных измерениях сопротивления ПТС. В ведущих метрологических лабораториях и 
поверочных центрах для этих целей используются термометрические мосты переменного тока с 6-8-ю 
декадами отсчета таких известных фирм как ASL, MI, Guildline, Hart Scientific и др. Как правило, 
измерительные цепи таких мостов представляют собой уравновешенные структуры с делителями 
напряжения с тесной индуктивной связью. При измерениях на переменном токе ПТС имеет сложную схему 
замещения. В диапазоне криогенных температур необходимо учитывать поверхностный эффект в проволоке 
чувствительного элемента 1. В диапазоне высоких температур необходимо учитывать шунтирующий 
эффект корпуса чувствительного элемента, обусловленный существенным снижением удельного 
сопротивления кварца 2. В диапазоне средних температур электрической моделью ПТС является импеданс 

  tgφ1R jZ  с эквивалентной схемой замещения, приведенной на рисунке 

1.  
Реактивная составляющая импеданса ПТС определяется 

конструкцией термометра и имеет индуктивный характер. При подключении 
ПТС к измерительному мосту паразитная емкость C  в схеме замещения 
увеличивается. Это обусловлено шунтирующей емкостью соединительных кабелей и межвитковой 
емкостью обмоток индуктивного делителя. Наличие реактивных параметров в эквивалентной схеме 
вызывает незначительную (на уровне единиц ppb) погрешность в канале измерения )ZRe( . Но в канале 

измерения )ZIm(  относительная погрешность может превышать единицу. Следовательно, может меняться 

характер двухэлементной схемы замещения (с последовательной индуктивной на параллельную емкостную 
схему). 

В докладе приведены возможные варианты изменения функциональной схемы измерительной цепи. 
Для борьбы с этим явлением применяют коаксиальные измерительные цепи с эквипотенциальной защитой. 
В них влияние токов утечки, обусловленных емкостью C , снижено на 2-3 порядка. При уравновешивании 
по составляющей )ZIm( в мостах со сравнением напряжений необходимо использовать квадратурный 

фазовращатель. Его погрешность будет создавать дополнительную погрешность измерения информативного 
параметра ПТС. Поэтому полностью уравновешенный по двум параметрам трансформаторный мост с 7–8 
декадами является довольно сложным устройством, как в плане аппаратуры, так и в плане алгоритмов 
уравновешивания. 

На сегодняшний день широкое применение получили экстраполяционные методы уравновешивания 
с использованием вариации для оценки сигнала неравновесия 3. Это позволило существенно (в несколько 
раз) снизить время уравновешивания. Также, оценка параметров неравновесия с помощью вариации в 
мостовых цепях позволяет реализовывать комбинированный метод измерения импеданса 4. Этот метод 
предполагает два этапа: уравновешивание цепи и уточнение результата измерения по вариации остаточного 
сигнала неравновесия. На рисунке 2 изображена упрощенная функциональная схема моста, поясняющая 
суть метода. Мостовая измерительная цепь (МИЦ) питается от генератора напряжения (Г). Сигнал 
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неравновесия с МИЦ через усилитель (У) поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 
Оцифрованный сигнал обрабатывается в микроконтроллере (МК). На первом этапе измерения сигнал с АЦП 
используется для уравновешивания МИЦ. После полного уравновешивания цифровой код индуктивного 
делителя записывается в регистр старших разрядов Р1. На втором этапе измерения, остаточное напряжение 
МИЦ усиливается и снова оцифровывается с помощью АЦП. После обработки этот сигнал записывается в 
регистр младших разрядов Р2. В итоге, результат измерения состоит из N+M разрядов, где N – количество 
разрядов индуктивного делителя напряжения МИЦ, M – количество разрядов АЦП.  

 

 
Рис.2. 

 
В результате применения комбинированного метода появляется возможность существенно 

упростить структуру индуктивного делителя трансформаторного моста по основному параметру )ZRe( при 

сохранении высокой разрешающей способности и точности устройства. Кроме того, этот метод позволяет 
проводить измерения информативного параметра ПТС без уравновешивания по реактивной составляющей 

)ZIm( . В качестве меры сложности индуктивного делителя напряжения в однопараметровых мостах с 

комбинированным методом измерения выступает тангенс фазового угла объекта измерения. В докладе 
представлены экспериментальные данные основных типов прецизионных ПТС, применяемых во всем 
температурном диапазоне. В частности приведены частотные зависимости тангенса фазового угла ВТС, 
ПТС-10М и ТСПН-5В. 

В докладе представлена функциональная схема трансформаторного делителя напряжения с 
организацией 12-бит. Вместе с 12-битным АЦП это позволит получить в цепях с комбинированным 
уравновешиванием общий результат измерения  с 24-битным разрешением. В итоге относительная 
погрешность измерения сопротивления в термометрических мостах с комбинированным методом  может 
быть снижена до 0,1 ppm. Это позволит проводить прецизионные измерения температуры предложенными 
мостами на уровне требований национальных эталонов. 

Выводы. В высокоточных термометрических мостах переменного тока применение 
комбинированного метода измерения импеданса совместно с наличием априорной информации о тангенсе 
фазового угла термометра сопротивления дает возможность ограничиться уравновешиванием 
измерительной цепи только по информативному параметру (активной составляющей импеданса 
термометра). Таким образом достигается существенное снижение аппаратурных затрат  при сохранении 
высоких метрологических характеристик термометрических мостов.  
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВІДТВОРЕННЯ ОДИНИЦІ ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ 
ГАЗУ ВУЗЛОМ ПРИВОДУ ПОРШНЕВОЇ ВИТРАТОВИМІРЮВАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ 
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Анотація.	 Розроблена	 фізична	 та	 математична	 моделі	 вузла	 приводу	 поршневої	 установки.	

Розглядається	 варіант	 застосування	 частотно‐регульованого	 вузла	 електроприводу	 в	 комплекті	 з	швидкісним	
циліндричним	та	силовим	конічним	редукторами.	

Ключові	слова:	поршнева	установка,	об’ємна	витрата	газу,	привід	
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THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL REPRODUCTION UNIT OF VOLUME 
FLOW RATE OF THE PISTON PROVER 
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Annotation.	 The	 development	 of	 physical	 and	 mathematical	 model	 of	 the	 drive	 for	 piston	 prover.	 Consider	

applications,	variable‐frequency	electric	drive	unit	complete	with	speed	cylindrical	and	power	conical	reducers.	
Keywords:	piston	prover,	gas	flow	rate,	drive	
	
Витратовимірювальна установка поршневого типу для реального газового середовища при тиску 

1,6 МПа за своєю суттю повинна відтворювати одиницю контрольного об’єму газу та похідну від неї 
одиницю об’ємної витрати газу. З наведеного в [1] принципу дії, механічна частина установки складається з 
чотирьох паралельно встановлених в горизонтальному положенні поршневих секцій, кожна з яких в свою 
чергу містить пару ідентичних циліндрів та поршневих розділювачів, які попарно закріплені на одному 
суцільному штоці. Така конструкція за визначенням відтворює одиницю об’єму газу при високому тиску, 
для відтворення одиниці об’ємної витрати потрібно, щоб поршневі розділювачі здійснювали поступальний 
рух, тобто витіснювали контрольний об’єм газу через досліджуваний лічильник. Таким чином, енергію для 
руху повинен створити вузол приводу, який здатний забезпечити стабільну швидкість руху поршнів, в тому 
числі її зміну в межах динамічного діапазону роботи установки. 

На основі вибраного принципу відтворення одиниці об’ємної витрати газу, фізична модель процесу 
буде базуватись на необхідності забезпечення кінематичного зв'язку між обертальним рухом вихідного валу 
електроприводу установки до зворотно–поступального, який здійснюють поршневі розділювачі із 
забезпеченням при цьому прямого та байпасного режимів перекачування газу в системі. 

Оптимальним рішенням та найбільш простими в реалізації такого зв’язку є застосування 
ланцюгової передачі. Ланцюгова передача розробленого вузла приводу установки, фізична модель якого 
наведена на рис. 1 конструктивно складається з ведучої, веденої та двох натяжних зірочок. Для застосованої 
ланцюгової передачі використано зірочки з однаковою кількістю зубців, що, в свою чергу, забезпечує стале 
передавальне відношення, яке рівне одиниці. 

 

 
Рис. 1 – Схема вузла приводу поршневої витратовимірювальної установки 

 
Для формування математичної моделі необхідно аналітично узгодити вихідну кутову швидкість 

електродвигуна з лінійною швидкістю поршневих розділювачів, яка визначається в залежності від 
необхідної об’ємної витрати газу. Початковим елементом розрахунку є швидкість руху поршнів 

P , яка в 

загальному визначається за наступною формулою: 
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SQP /  (1)
Для забезпечення руху, обраний типовий ланцюг ПР–19,05–31,8 із значення кроку tz та відповідно 

зірочка із кількістю зубців zz. Для наступних розрахунків, запишемо формулу визначення ділильного радіусу 
зірочки r: 
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(2)

Проте, в подальших розрахунках буде використовуватись не обчислене значення ділильного 
радіуса, а права частина формули (2), оскільки при русі ланцюга навколо зірочки, його траєкторією є 
багатокутник, а не коло. Зважаючи на те, що переміщення поршневих розділювачів буде визначатись за 
зміною положення ланцюгів, відповідно, потрібно враховувати зміну довжини кола по відношенню до 
периметра багатокутника. 

З формули (1) та (2) визначимо кутову швидкість 
L  зірочки ланцюгової передачі, а саме: 
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(3)

Після визначення значення кутових швидкостей зірочки ланцюгової передачі, необхідно узгодити їх 
кінематично з електродвигуном із частотою обертання n. Таким чином, кутова швидкість вихідного вала 
електродвигуна буде становити: 

60/2 nE    

Співвідношення кутових швидкостей електродвигуна і ланцюгової передачі буде визначати 
необхідну ступінь редукції. Разом з тим, конструктивно вихідний вал електродвигуна розташований 
перпендикулярно до площини руху поршнів і вони знаходяться в різних по висоті паралельних площинах. 
Як наслідок, можна стверджувати, що для узгодження перпендикулярно розташованих приводного валу 
електродвигуна та повнотілого пальця потрібно застосувати як мінімум два різних типи редукторів. Вибір 
редукторів для застосування в системі вузла приводу поршневої установки здійснено в [2] базуючись на 
основі наступних розрахунків. 

Як швидкісний використовується редуктор з циліндричною передачею із змінним передавальним 
відношенням для пониження частоти обертання електродвигуна. Аналогом такого типу редуктора є 
серійний редуктор моделі 084 5F AKW трансмісії легкового автомобіля. На основі технічних даних 
редуктора було зроблено розрахунок загального ступеня редукції при застосуванні кожного набору зубчатих 

передач. Загальне передавальне відношення редуктора Ski  k-ої передачі, де k = 1, 2,... визначається як: 

MGkSk iii   (4)

де  Gki  – передавальне відношення k-ої передачі редуктора, яке рівне 12 GGGk zzi  , 1Gz  і 
2Gz  

відповідно кількість зубців шестерень; 

Mi  – передавальне відношення головної передачі редуктора, визначається 12 MMM zzi  , де 1Mz  і 

2Mz  – кількість зубців шестерень головної передачі, яке складає 65 та 16. 

Таким чином передавальні відношення передач цього циліндричного редуктора будуть визначатись 
за наступною загальною формулою: 

   1212 MMGGSk zzzzi   (5)

При проведенні розрахунків та отриманні масиву значень передавальних відношень доцільно 

визначити кутові швидкості Sk  вихідного вала редуктора 084 5F AKW згідно формули: 

SkESk i/   (6)

При виборі силового редуктора з конічною передачею основна увага звернена на існуючі редуктори 
з гіпоїдним зачепленням. Для технічної реалізації обрано редуктор із зубчатою конічною передачею з 
гіпоїдним зачепленням шестерень з евольвентним профілем спіральних зубців. Передавальне відношення 
редуктора як відомо з [2] повинно складати приблизно 4. Найбільш близьким за технічною характеристикою 
є редуктор з передавальним відношенням згідно технічних даних 1,4Vi , який використовується як 

тяговий в системі заднього приводу вантажного автомобіля, моделі HL 0/15–2,2 (741.408). За відомим 
передавальним відношенням редуктора можна визначити загальні кутові швидкості вихідних привідних 
валів, на яких закріплені ведучі зірочки ланцюгової передачі вузла системи приводу установки. Розрахунок 
потрібно проводити згідно формули (6), з відмінністю в тому, що вхід силового редуктора HL 0/15–
2,2 (741.408) механічно з’єднаний з вихідним валом швидкісного редуктора 084 5F AKW і, відповідно, 
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вхідними для нього будуть кутові швидкості Sk . З врахуванням цього фактора, отримаємо VSkRi i/  . 

Після перетворення формул (1) та (3) і підставлення в них остаточних значень кутових швидкостей 
ланцюгової передачі отримуємо аналітичний вираз для вираження значення об’ємних витрат газу в 
залежності від обраної комбінації передач швидкісного та силового редукторів, а саме: 
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(7)

Очевидно, що після проведення розрахунків отримані результати значень об’ємної витрати газу 
покажуть часткову невідповідність мінімальної та максимальної значень об’ємних витрат газу, в діапазоні 
яких закладена робота поршневої установки. Така невідповідність зумовлена тим, що технічні засоби, які 
застосовують для розробки вузла приводу (редуктори, зірочки) мають чітко виражені технічні 
характеристики з умовно дискретними значеннями у досить вузькому діапазоні вибору. Тому при їхній 
комбінації, тобто при комбінуванні їхніх передавальних відношень важко в кінцевому результаті отримати 
точно задане значення об’ємної витрати газу з мінімальним відхиленням. Технічним рішенням, яке дозволяє 
уникнути таких проблем буде застосування частотного регулятора для можливості регулювання частоти 
обертів електродвигуна. Таким чином значення об’ємної витрати газу на основі попередніх формул (1) – (7) 
буде визначатися згідно формули: 
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Частота обертів електродвигуна буде визначатись як: 
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601  (9)

де  R – коефіцієнт ковзання електродвигуна, складає 0,03; 
f – частота мережі живлення електродвигуна; 
p – кількість пар полюсів обмотки ротора (для цього типу електродвигуна становить 3) 
Отже, підставивши формулу (9) та (4) в (8) отримаємо формулу визначення об’ємної витрати газу в 

залежності від частоти живлення мережі електродвигуна 
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Дана формула (10) є рівнянням вимірювання відтвореної установкою поршневого типу об’ємної 
витрати газу. Вона представлена в такому нетривіальному вигляді без спрощень, щоб показати фізичний 
вплив кожного параметра на кінцеве значення об’ємної витрати газу. 

Згідно наведених емпіричних залежностей та технічних характеристик застосованих засобів можна 
зробити висновок, що обрані швидкісний та силовий редуктор в комплекті з частотно-регульованим 
електродвигуном повністю задовольняють вимоги щодо динамічного діапазону значень об’ємних витрат 
газу поршневої витратовимірювальної установки. 
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Приводится	математическая	модель	неконтролируемого	дрейфа	объектов	поиска.	
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После возникновения аварийной ситуации, объекты поиска в открытом море как правило не могут 

оставаться на месте аварийного происшествия. При отсутствии якоря или при больших глубинах 
происходит неконтролируемый дрейф под воздействием ветров и водных течений.Таким образом изучение 
характера передвижения объектов поискаявляется актуальным и способствует решению задач 
моделирования данного явления на этапах планирования поисково-спасательных операций. 

Рассматривая дрейф объекта поиска считаем целесообразным перейти н к изучению движения его 
центра тяжести в прямоугольной системе координат горизонтальной плоскости. В таком случае траектория 
движения объекта поиска может быть найдена из следующих уравнений: 

),,( tyxV
dt

dx
x

,
),,( tyxV

dt

dy
y

, 

где )(),( tytx  координаты центра тяжести объекта, в дальнейшем x , xV , yV ортогональные 

компоненты скорости в направлениях yx, соответственно. 

Согласно второму закону Ньютона движение центра тяжести дрейфующего объекта поиска в общем 
виде может быть выражено следующим образом:  

 F
dt

dV
MM )( 0

, 

где  0M  масса объекта, M масса присоединенной воды, может быть получена методом 

эквивалентных эллипсоидов и методом плоских сечений,а в упрощенном виде может быть выражена как 
произведение массы вытесненной воды на добавочный коэффициент зависящий от формы тела, F  силы 
влияющие на дрейф объекта. 

Проанализируем влияющие на дрейф объекта силы и их характер 
Сила волнового воздействия: 
Учет данного воздействия весьма сложен, в настоящее время одной из моделей, предложенных для 

учета волнового воздействия является следующая: 
25,0 ALgCF wiww   , 

где iwC
 
 коэффициентотражения падающих волн; g  ускорение свободного падения; w  

плотность воды; L  длина объекта, для судна длина между перпендикулярами ; A амплитуда волны. 
Отметим что передача энергии от волнового воздействия наиболее эффективна в случае 

соизмеримости геометрических размеров объекта длине волны и при длине объекта менее 30 метров не 
значительна [1]. 

Сила вызывающая дрейф поддействием течения: 
25,0 vwwvv WACF   , 
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где  vC
 

коэффициент гидродинамического сопротивления; wA поперечная проекция 

площадипогруженной части к фронту тока воды относительно о; vW   модуль вектора скорости 

теченияотносительно объекта, может быть получен разницей векторов абсолютной скорости течения и 

абсолютной скорости объекта )(),( tVtV obv x  

Сила ветрового воздействия: 
25,0 aaaaa WACF   , 

где aC
 
 коэффициент аэродинамического сопротивления; a  

 плотность атмосферного воздуха; aA
 

 поперечная проекция площади парусности к фронтуветраотносительно объекта; aW модуль вектора 

скорости ветра относительно объекта, может быть получен разницей векторов абсолютной скорости ветра и 

абсолютной скорости объекта )(),( tVtV oba x  

С учетом вышесказанного уравнение движения для стационарного дрейфа будет иметь следующий 
вид:  

0 wva FFF , 

Модель дрейфа в «подветренную сторону» 
Данная модель предусмотрена руководством по международному авиационному и морскому поиску 

и спасанию[2].Сделав ряд допущений, а именно: исключая боковую составляющую движения объекта под 
действием силы течения, силу волнового воздействия получим следующее выражение, характеризующее 
скорость дрейфа объекта: 

LWTWC VVV  , 

где  TWCV
 
является вектором скоростисуммарного водного течения, а LWV

 
вектор скорости дрейфа в 

подветренную сторону. Дрейф в подветренную сторонумоделируется как функция скорости ветра 
использованием методов линейной регрессии и выражают в виде процента от скорости ветра, 
скорректированного на высоту 10 метров. Расчет вектора скорости дрейфа в подветренную сторону 
производится путем расчета составляющей скоростей движения объекта в направлении скорости потока 
ветра и составляющей бокового смещения, перпендикулярной направлении скорости потока ветра, в 
соответствии с предполагаемыми входными параметрами для групп эталонных объектов поиска, 
полученных заранее экспериментально. Таксономияобъектов разработана Алленом и Плодом [3]. 

Перемещение и значение координат центра тяжести дрейфующего объекта поисканаходится путем 
интегрирования скоростей: 

dttVt
t


0

)()0()( xx ;   dttVtx
t

x
0

)()( , dttVty
t

y
0

)()( , 

Вывод 
Обобщая вышесказанное укажем на то что основные исследования движения объектов поиска 

должны быть направленны на корректное описание и моделирование дрейфа. Решениезадачи 
моделирования дрейфа необходимо производитьс учетом ряда неопределенностей, связанных с отсутствием 
точной и корректной информации об аварийном объекте. А допущение введенные в рассмотренных моделях 
и возникший ряд ограничений должны быть учтены при планировании поисково-спасательных операций. 
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Состояние проблемы. Непрерывный  рост  производства  и  функциональнее   усложнение  

радиоэлектронной  аппаратуры (РЭА)  обусловливают необходимость  широкого  применения  реле  для  

выполнения  разнообразных  функций:  управления  работой  отдельных  устройств (блоков  систем,  

аппаратуры  в  целом),  кодирования,  преобразования  и  распределения  электрических  сигналов в  

системах управления, сигнализации, контроля, защиты и т.п.  Это приводит  к увеличению  объемов  

производства  и  потребления  реле [1-3].   

Анализ информации [4-9] показывает, что в настоящее время массовость применения слаботочных 

реле в авиации, ракетно-космической области, железнодорожном транспорте, связана с ужесточением 

эксплуатационно-технических требований к изделиям РЭА, которые должны иметь не только малый вес и 

высокую герметичность, но и длительно безотказно работать в диапазонах широких температур, ударов, 

вибраций и других воздействий.  

Как показывает опыт эксплуатации авиационного оборудования часть отказов на различных этапах 

производства и эксплуатации некоторых  блоков РЭА, возникает из-за выхода из строя реле типа РЭС-49.  

Кроме того, существующая практика испытаний на надежность и стойкость к воздействию внешних 

факторов фактически не учитывает влияние различных вариантов работоспособности  летательного 

аппарата, взаимодействия различных блоков между собой, а также наличие "паразитных" связей в 

электрических цепях, что, естественно, сказывается на надежности и стойкости бортовых РЭА.  

Поэтому, выявление тех конструктивных, технологических и производственных причин, которые 

могут вызвать отказ в работе указанного реле является актуально задачей.  

Анализ последних публикаций 

Известно, что часть дефектов изделий РЭА выявляют путем осциллографического анализа готовых 

реле, прошедших приемо-сдаточные испытания и поступивших на упаковку  [10].  Однако скрытые дефекты  

проявляются только в условиях эксплуатации [11-12], т.е. при воздействии  динамических и термических 

воздействий. В  работах [11-12] установлено, что реле выходят из строя вследствие  дефектов элементов, 

схемно-конструкторских недостатков и недостатков технологии производства.    

Цель настоящей работы состоит в установлении причин отказов слаботочных реле РЭС-49 

авиационных  блоков управления и связи, поскольку этот вопрос в литературе рассмотрен недостаточно. 

Изложение основного материала 
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Для достижения цели работы обработке подвергались данные отказов реле, по имеющейся на 

предприятии Новатор (г..Хмельницкий) статистике,  за четыре года по следующим этапам.  

1.1 По данным об отказах реле за указанный период было установлено, что из них 80 % выходили 

из строя вследствие не контактов, а 20% - вследствие не размыкания. 

1.2 Проанализированы условия обнаружения дефекта, результаты  показаны на рис. 1. 

2. Проанализированы виновники дефектов эксплуатируемых  изделий РЭА. 

 Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что: 

1) значительная часть отказов (70%) происходит в процессе эксплуатации  при сочетани низких 

температур, вследствие нарушения режимов эксплуатации потребителем (55%); 

2) количествоо отказов по неустановленным  причинам (8%) и незафиксированным условиям (15%); 

3) только 5% отказов происходят из-за нарушения технологии на заводе новатор, в виде разрушения 

стесклоспаев выводов, трещин в паяных соединениях замыкающего контакта, изломов подвижных 

закмыкающих контактов.   

 

 
Рис.1. – Гистограмма распределения отказов РЭС-49 по условиям обнаружения дефекта: 

1- технические испытания на холоде (до -60ºС); 2- в процессе эксплуатации; 3 – при здаче потребителю; 4 – при проверке 

потребителем; 5- незафиксированные условия. 

 

Следует отметить, что разрушения и трещины элементов реле вызваны чисто механическими 

воздействиями. Это объясняется тем, что при эксплуатации изделий в результате влияния особенностей 

производства, монтажа и динамических нагрузок объединительные платы, на которых установлены реле, 

деформируются. Их деформации передаются невесному монтажу и приводят к разрушению элементов 

вследствие превышения допустимых механических напряжений.  

Анализ полученных данных показал, что 66% отказов приходится на позиции реле, по которым 

проходит минимальный ток, а 34% - на позиции реле, по которым проходит максимальный ток. По-

видимому, это обстоятельство вызвано загрязнением контактов и требует более тщательной проверки реле 

при пропускании минимального тока при выходном контроле. 

Выход из строя РЭС-49, по которым протекает ток одной и той же величины, не зависит от места 

установки реле и носит случайный характер. Этот факт подтверждает, что выход из строя реле по вине 

завода Новатор  может произойти вероятнее всего из-за механических повреждений. 

Выводы 

В работе проанализировано влияние конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов 

на надежность слаботочных реле РЭС-49.  Установлено, что отказы реле происходят в процессе 

эксплуатации  при сочетани низких температур, вследствие нарушения режимов эксплуатации 

потребителем,  минимальном токе на контактных группах реле, вследствие некачественного изготовления 
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реле, а также по неустановленным  причинам  и незафиксированным условиям.  
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