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старшого наукового співробітника. З 1990 р. працював у 
Хмельницькому технологічному інституті. Обіймав 
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держбюджетних робіт.  

Створив наукову школу, підготував 1 доктора наук (2 учнів які були к.т.н. також успішно стали 
докторами із іншими науковими консультантами), 10 кандидатів наук, 12 магістрів. Член двох докторських 
спеціалізованих рад із захисту дисертацій. Автор понад 320 наукових праць, 10 з яких включено у Scopus, в 
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міжнародного науково-технічного журналу «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних 
процесах». За весь період вийшло з друку 57 томів видань (станом на № 1, 2017 р.), в яких було опубліковано 
більше 1500 статей. Вчений секретар Хмельницького регіонального відділення УТА (з 1998 р.), член правління 
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редколегії наукових журналів «Вісник Хмельницького національного університету», «Вісник Сєверодонецького 
технологічного університету», «Цифрові технології» (Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова).  

Безпосередньо організував та провів (1-ша у 1992 році, а 18-та у 2018 році) міжнародні науково-
технічні конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». 
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Теорія інформаційних процесів та кодування являє собою суму відкриттів і технологій в галузі передачі 

і перетворення інформації починаючи з 1920-х років і саме “відповідальна” за успіхи сьогоднішньої 
комп’ютерної ери. Вона входить до обов’язкового плану навчання студентів багатьох спеціальностей. Між тим, 
її викладення студентам часто-густо відбувається за застарілими підручниками і освітніми технологіями. Між 
тим, сучасні математичні пакети [1,2] та інші дозволяють принципово інший підхід, який передбачає активну 
роботу студентів та дозволяє відтворити ті підходи, які свого часу були запропоновані видатними відкривачами 
і винахідниками у цій сфері науки і техніки. Такий підхід до викладання ми назвали метод “власних відкриттів 

студентів”. 
MATLAB є особливо зручним для таких 

інженерних застосувань. Вже навіть обчислення 
ентропії алфавіту може бути виконано як 

( .* log 2( ))H sum p p  , де p  – вектор 

ймовірностей його символів, тобто 
програмування циклу за усіма його елементами 
не потрібно. 

Однією з початкових задач цієї теорії є 
кодування повідомлень. Воно являє собою 
захоплююче завдання для студентів для 
подібного “легкого” програмування. Рис. 1 
надає, як приклад, графічну програму кодування 
тексту азбукою Морзе, створеною студентами 
[4]. Задачі частотності символів у певних мовах 
та умовні ймовірності символів вже є достатньо 
складними задачами, які свого часу потребували 
значних ресурсів. З MATLAB, однак, студентові 
достатньо кількох годин, аби отримати 
розподіли на зразок рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Ймовірність символів англійської мови

Рис. 1. GUI-програма кодування азбукою Морзе
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До програми кодування (за однієї з методик Бодо, наприклад) можна додати штучне викривлення 
результуючого тексту, рис. 3. Довільний текст, набраний у вікні 2, кодується за 5-значною системою Бодо 
(вікно 3). Далі він “передається”, розкодовується та демонструється у вікні 4. Це буде той самий текст, якщо під 
час “передачі” бінарний текст не зазнав жодних викривлень. Інтенсивність останніх задається у вікнах 6 як 
умовна ймовірність вірної передачі одиниці (1 /1)p  і нуля (0 / 0)p . Якщо ці величини відмінні від нуля 

(“шум”), отримаємо у вікні 4 текст з помилками. Зрозуміло, що така програма симулює реальні інформаційні 
процеси і пов’язані з ними проблеми. Створюючи їх, студенти знайомляться з тими чи іншими методиками 
кодування-декодування. Доцільно й ознайомитися також з біографіями їх авторів. 

Природно виникає питання, які коди краще? Тут логічно адресувати студентів до технологій кодів, які 
виправляють помилки та, знов, до біографій їх винахідників. До попередньої програми додаються блоки 

кодування за Хемінгом, циклічним кодом тощо. Це значно зменшує кількість помилок у декодованих 
повідомленнях. На власних GUI-програмах студенти проводять статистичні дослідження і оцінюють 
ефективність тих чи інших технологій. Таким чином, MATLAB дозволяє зрозуміти суть відкриття, не 
відволікаючись на другорядні труднощі програмування. 

Сукупність наших програм разом з власними програмами студентів складають “цифрову лабораторію” 
дослідження інформаційних процесів [4], яка буде не менш корисною, аніж лабораторія з фізичними 
приборами. 
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Рис. 3. GUI-програма кодування Бодо з внесенням похибок у блоці 6
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Анотація. Запропоновано підхід до інтерпретації експериментальних даних щодо характеристик 
кольоророзрізнення у вигляді еліпсів розрізнення кольоровості, який полягає в узгодженні даних різних досліджень шляхом 
перетворення цих даних до опорних умов кольороспостереження та яскравісної й кольоровісної адаптації з застосуванням 
моделі кольоросприйняття CAM-16, що може уможливити покращення моделей кольоросприйняття 
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Abstract. An approach to the interpretation of experimental data on the color characterization characterization in the form 
of color separation ellipses is proposed, which is to reconcile the data of various studies by converting these data to the reference 
conditions of co-luminescence and bright and colorful adaptation using the CAM-16 color perception model, which can improve the 
color perception models 
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Моделі кольоросприйняття застосовують для реалізації метрики колірного простору, яка може бути 

використана для побудови та дослідження систем телебачення, мультимедіа, цифрового кіно та інших систем з 
метою реалізації максимально можливої якості кольоровідтворення. 

Значна частина досліджень, в яких були експериментально визначені дані щодо кольоросприйняття, 
реалізована у вигляді еліпсів кольоророзрізнення, що їх було отримано у результаті експериментів за участю 
спостерігачів, що мали нормальний колірний зір. При цьому в окремих роботах були використані різні умови 
яскравісної та кольорової адаптації зорового апарату спостерігачів. Тому існує наявна необхідність зведення 
даних різних робіт за їх сумісної інтерпретації для побудови конкретної моделі до єдиних умов, до яких буде 
прив’язано отриману модель кольоросприйняття. 

Прикладом такого об’єднання даних для побудови моделі кольоросприйняття можуть слугувати роботи 
Мак-Адама [3], Брауна й Мак-Адама [4], Брауна [5] та базована на них геодезична модель кольоросприйняття, 
що була запропонована Мак-Адамом [1, 2]. 

На сьогоднішній день в результаті досліджень, що охоплюють період з 1990-х років, було реалізовано 
моделі кольоросприйняття CIECAM02 [6] та CAM16 [7], яка після затвердження МКО буде стандартизована як 
CIECAM16. В тому вигляді, як ці моделі реалізовано, стало можливим перетворення колірних просторів з 
урахуванням відмінностей в умовах кольоросприйняття  та яскравісної й колірнісної адаптації. Це створює 
основу для зведення існуючих експериментальних даних до єдиних умов . Можливий варіант такого 
перетворення може бути побудований у відповідності до рисунку 1. 

, ,[ , , ] CAM16 CAM16-UCS [ , , ]
A AL L L Lx y Y J M h      

1 1 1 1

1 1
, , 1 1 1[ , , ] CAM16-UCS CAM16 [ , , ]

A AL L L LJ M h x y Y        
Рисунок 1 Пропонований алгоритм зведення експериментальних даних 

з кольоросприйняття до єдиних умов 
 
На цьому рисунку у якості опорного колірного простору прийнято умови експериментів Мак-Адама, 

враховуючи що дані цієї роботи знайшли найбільш широке застосовання у світовій практиці колориметричних 
досліджень. 

В таблиці 1 наведено приклади еліпсів кольоророзрізнення із робіт Брауна й Мак-Адама [4], Брауна [5]; 
ці дані може бути застосовано як основа уточнення геодезичної моделі кольоросприйняття, побудованої в 
роботі Мак-Адама [1,2]. 
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Таблиця 1 Параметри еліпсів Брауна та Мак-Адама [4], Брауна [5] до та після перетворення до умов 
експериментів Мак-Адама [3] *) 

  2,5 ,  100wL L Y L Lw    

Колір 
0

0

x

x
 0

0

y

y
 L, кд/м2 

L', кд/м2 
Y

Y 
 

LА, кд/м2 

L'А, кд/м2 
3

3

10

10

a

a

 3

3

10

10

b

b

 ,deg

,deg


 

 

Еліпси Брауна-Мак-Адама 

35 
0.199 
0.255 

0.524 
0.424 

21.8
48.0 

0.4 
0.4 

0.9 
24.0 

5.10 
2.60 

2.30 
1.20 

97.0 
86.5 

38 
0.171 
0.228 

0.189 
0.247 

8.0
48.0 

0.4 
0.4 

0.3 
24.0 

2.30 
1.40 

0.60 
0.38 

92.0 
85.5 

28 
0.612 
0.507 

0.317 
0.328 

19.4
48.0 

0.4 
0.4 

0.8 
24.0 

1.80 
1.50 

0.90 
0.73 

176.0 
172.0 

Еліпси Брауна 

9 
0.209 
0.2150 

0.137 
0.1477 

10.3
48.0 

0.4 
0.4 

10.3
24.0 

2.32 
2.30 

0.74 
0.72 

77 
77.1 

14 
0.643 
0.6327 

0.352 
0.3064 

14.0
48.0 

0.4 
0.4 

14.0
24.0 

2.42 
2.40 

0.90 
0.90 

175 
93.5 

19 
0.217 
0.2204 

0.606 
0.5981 

18.8
48.0 

0.4 
0.4 

18.8
24.0 

6.05 
5.80 

2.45 
2.40 

128 
127.8 

*) Параметри еліпсів після перетворення позначено штрихом 

 

  
а)        б) 

 
Рисунок 2 – Еліпси Брауна (а) та Мак-Адама (б) до (синя лінія) та після 

(червона лінія) перетворення до умов експериментів Мак-Адама 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ РОЗРОБКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 
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Анотація. Проведено аналіз безпровідних цифрових мереж. Встановлено, що перспективним напрямком розробки 
спеціалізованих комп’ютерних систем відслідковування розташування об’єктів контролю є створення таких систем на 
базі спеціалізованої безпровідної цифрової мережі openRTLS, що забезпечить високу точність визначення 
місцезнаходження об’єктів контролю, низьку вартість елементів системи і системи в цілому, зручність розгортання 
безпровідних елементів, низьке енергоспоживання автономних елементів (від однієї батарейки забезпечується робота до 
10 років), висока швидкість передавання даних (до 6,8 Мбіт/с). 

Ключові слова: спеціалізована комп’ютерна система, безпровідна цифрова мережа, промислова мережа, fieldbus, 
openRTLS, SIGFOX, LoRa, LTE-M, Nb-IoT. 
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Abstract. An analysis has been carried out wireless digital networks. It was established that the prospective direction of 

development of specialized computer systems for tracking the location of control objects is the creation of such systems based on the 
specialized wireless openRTLS digital network, which will ensure high accuracy of determination of location of control objects, low 
cost of elements of the system and system in general, the convenience of deploying wireless elements, low power consumption of 
autonomous elements (from one battery provides work up to 10 years), high transmission speed  (up to 6.8 Mbit/s). 

Keywords: specialized computer system, wireless digital network, industrial network, fieldbus. openRTLS, SIGFOX, LoRa, 
LTE-M, Nb-IoT. 

 
В наш час для прийняття ефективних управлінських рішень керівництву підприємств необхідно 

володіти інформацією про поточний стан справ [1,2]. Чим більше підприємство, тим складніше             
забезпечити збір і обробку інформації в реальному часі про процеси які відбуваються на підприємстві, 
наприклад про рух матеріально-технічних цінностей, обладнання, техніки. Тому одним з актуальних   питань 
сьогодення є розробка спеціалізованої комп’ютерної системи відслідковування розташування об’єктів на базі 
безпровідної цифрової мережі. 

Проведений аналіз існуючих безпровідних цифрових мереж засвідчив, що більшість з них          
орієнтовані на використання в сфері “розумний будинок”, деякі в сферах спорт та медицина. Необхідно      
відмітити, що вищевказані безпровідні цифрові мережі не можливо використати в системах                  
відслідковування розташування об’єктів контролю. Основною причиною не придатності для відслідковування 
розташування об’єктів контролю більшості існуючих безпровідних цифрових мереж є малий  радіус 
безпровідної передачі даних (до 10 м). 

Під час проведення аналізу існуючих безпровідних цифрових мереж було встановлено, що для 
відслідковування розташування об’єктів контролю можна використати безпровідні цифрові мережі: SIGFOX, 
LoRa, openRTLS, LTE-M, Nb-IoT. 

Серед вищевказаних спеціалізованих безпровідних цифрових мереж можна виділити мережу 
openRTLS. 

Мережу openRTLS розроблено ірландською компанією DecaWave [3]. Підтримкою мережі       
займається компанія Elements RTLS Innovators bv (Нідерланди). 

RTLS (Real Time Location Systems) – це система яка може надавати інформацію в реальному  часі про 
місцезнаходження об’єктів, товарів, людей і тварин [3,4]. 

За допомогою спеціалізованих комп’ютерних систем відслідковування розташування об’єктів,  
створених на базі мережі openRTLS, можна встановлювати місцезнаходження об’єктів контролю з незначною 
похибкою (від 10 см до 30 см). 

При використанні стандартної антени максимальна відстань відстеження об’єктів контролю в приміщенні 
до 30 м, а на відкритій місцевості до 300 м. При цьому на площі до 200 квадратних метрів можна відслідковувати 
до 10000 об’єктів контролю [5]. Якщо використовується спеціальна антена та   передавач AT86RF233, то 
максимальна відстань відстеження об’єктів контролю на відкритій місцевості (поле, відкрита площа) більша 1 км. 
При цьому похибка визначення місця розташування об’єкта            контролю не перевищує 20 см. 

Використання економного режиму роботи автономного кінцевого пристрою безпровідної           
цифрової мережі openRTLS дозволяє йому працювати до 10 років, а в режимі холостого ходу / режимі “cну” 8 
років. Якщо автономний кінцевий пристрій безпровідної цифрової мережі openRTLS буде передавати дані 
кожні 10 секунд, то з акумулятором 600 mAh він зможе працювати 5 років. 
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В таблиці 1 відображено основні характеристики спеціалізованої безпровідної цифрової мережі 
openRTLS. 

Таблиця 1 
Основні характеристики спеціалізованої безпровідної мережі openRTLS 

Назва характеристики Характеристика 
Базова технологія IEEE 802.15.4a 
Діапазон дії до 1 км  
Похибка локалізації об’єкта контролю від 5 до 30 см 
Максимальна допустима швидкість руху об’єкта контролю при якій 
система може встановити його місце знаходження 

до 340 м/с 

Швидкість передавання даних до 6,8 Мбіт/с 
Частота, на якій передаються дані 2,4 ГГц 
Термін роботи кінцевого давача (пристрою) від однієї батарейки до 10 років 
Шифрування повідомлень AES-256 
Кількість вузлів на 200 квадратних метрів до 10000 

 
Пристрій, який буде відслідковуватися називається “мітка”. Мітки можуть мати широкий спектр 

додаткових функцій (кнопка активації, дисплей, тактильний зворотній зв’язок, гучномовці та мікрофони, інші 
датчики). За бажанням і в залежності від вимог замовника спеціалізовані мітки можуть бути створені в період 
від 3 до 10 тижнів. Стандартні мітки доступні в магазинах компанії-виробника. 

Частота оновлення інформації про місце розташування об’єкту контролю може встановлюватись в 
діапазоні від 100 разів в секунду до одного разу на добу. 

Кінцеві пристрої безпровідної цифрової мережі openRTLS (мітки) легко монтуються  (прикріплюються) 
до об’єкту контролю [6]. 

Необхідно відмітити, що розробник спеціалізованої безпровідної цифрової мережі openRTLS надає 
відкриті засоби програмування, а також пакети програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом. Таким 
чином користувач може самостійно інтегрувати нову систему з вже існуючими на підприємстві системами. 

Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що перспективним напрямком розробки 
спеціалізованих комп’ютерних систем відслідковування розташування об’єктів контролю є створення таких 
систем на базі спеціалізованої безпровідної цифрової мережі openRTLS, що забезпечить високу точність 
визначення місцезнаходження об’єктів контролю, низьку вартість елементів системи і системи в цілому, 
зручність розгортання безпровідних елементів, низьке енергоспоживання автономних елементів (від однієї 
батарейки забезпечується робота до 10 років), висока швидкість передавання даних (до 6,8 Мбіт/с). 
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Анотація. Розглядаються структура та алгоритм роботи вимірювача потужності сигналів мікрохвильового 
діапазону. Показана можливість підвищення точності вимірювання за рахунок мінімізації адитивної та 
мультиплікативної складових похибки. Запропонований алгоритм дозволяє виключити вплив власних шумів антени та 
вибіркового приймача вхідних сигналів. 

Ключові слова: шумовий сигнал, мікрохвильове випромінювання, потужність, адитивна похибка, 
мультиплікативна похибка. 
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MEASUREMENT OF ENERGY PARAMETERS OF MICROWAVE NOISE SIGNALS 
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Abstract. The structure and algorithm of operation of the power meter of microwave signal signals are considered. The 
possibility of increasing the accuracy of measurement by minimizing the additive and multiplicative components of error is shown. The 
proposed algorithm eliminates the influence of the internal antenna noise and the selective input signal receiver. 

Keywords: noise signal, microwave radiation, power, additive error, multiplicative error. 

Одним з напрямків дослідження кількісних та якісних характеристик різних об’єктів методами 
пасивної радіометрії є вимірювання потужності сигналів [1]. Важливе місце при цьому займає дослідження 
слабких, переважно шумових радіовипромінювань у діапазоні надвисоких частот (НВЧ) [2]. Підвищення 
точності вимірювання потужності слабких випромінювань забезпечує використання запропонованого авторами 
оригінального алгоритму обробки сигналів, якій реалізується схемою, наведеною на рис. 1. 
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Рис. 1. Функціональна схема вимірювання потужності слабких радіовипромінювань. 

Вимірювання здійснюється за програмою у наступній послідовності. НВЧ випромінювання від 
досліджуваного об'єкта приймається антеною 1. Власне випромінювання у діапазоні НВЧ дуже слабке і має 
шумовий характер. Прийнятий сигнал і власні шуми антени між собою некорельовані, тому дисперсію 

вихідного сигналу антени   
2

AU  можна представити у вигляді суми двох дисперсій: 
2 2

1 
2
A X NU U U ,       (1) 

де
2

XU  - дисперсія прийнятого радіовипромінювання; 
2

N1U  - дисперсія власних шумів антени 1. 
Еквівалент 2 антени має опір і шуми, рівні опору і шумам антени. Тому дисперсію вихідного сигналу 

еквівалента 2 виразимо через дисперсію сигналу антени: 
2

1

2

E NU U ,        (2) 

де 
2

EU  - дисперсія шумів еквівалента антени 2. 
При зазначеному положенні НВЧ перемикача 4 сигнал від еквівалента антени надійде на вхід 

вибіркового приймача 5, частота налаштування якого задається кодом частоти кодокерованого синтезатора 6. З 
урахуванням температурної і часової нестабільності перетворювальної характеристики і власних шумів 
вибіркового приймача 5, його вихідну постійну напругу можна представити у вигляді:  

  2 2
21 1 E NU S U U U      ,      (3) 

де S  - номінальна крутість перетворення вибіркового приймача 5; S
S   - відносна похибка перетворення 

через зміну чутливості вибіркового приймача 5; 
2

N2U  - дисперсія власних шумів приймача 5, приведена до його 
входу; U - абсолютна похибка перетворення від зсуву нуля приймача 5.  
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Вихідна напруга вибіркового приймача 5 перетворюється в код 1N  за допомогою аналого-цифрового 
перетворювача 7 і вводиться в пам'ять мікроЕОМ 8: 

 
   2 2

2

1

1 E NS U U U
N

q

  
 ,      (4) 

де q  - одиниця молодшого розряду аналого-цифрового перетворювача 7. 
По команді мікроЕОМ НВЧ перемикач 4 переводиться у протилежне положення. При цьому еквівалент 

2 відключається, а антена 1 підключається до вибіркового приймача 5 через атенюатор 3. Рівень власних шумів 
вибіркового приймача 5 не змінюється завдяки рівності опорів антени і її еквівалента.  

Вихідна напруга вибіркового приймача 5 приймає значення 

    2 2 2
1 22 1 X N NU S K U U U U         

,    (5) 

де K  - коефіцієнт передачі атенюатора 3 за потужністю. 
У мікроЕОМ 8 вводиться нове значення коду напруги: 

 
   2 2 2

1 2

2

1 X N NS U U U U
N

q

         .     (6) 

Коди 1N  і 2N   порівнюються та формується різницевий код.  З урахуванням (2) отримуємо 

 
   2 2

1

1 2 1

1 1X NS KU K U
N N N

q

          .    (7) 

При коефіцієнті передачі кодокерованого атенюатора 3 1
2K   різницевий код  

   2 2

2 0 5 1 X EN S U U   , .      (8) 

Як видно із співвідношення (8), різницевий код 2N  не залежить від рівня шумів вибіркового 
приймача 5 і його адитивної похибки U . Але він залежить від мультиплікативної похибки  , яка через 

нестабільність чутливості велика. Тому за атестованими шумами 
2

EU  еквівалента антени 2 не можна достовірно 

оцінити дисперсію прийнятого радіовипромінювання 
2

XU . 
Для підвищення точності вимірювання змінюють код  управління  атенюатора 3 у напрямку зменшення 

різницевого коду (7). При досягненні нульового значення різницевого коду ( 1 0N  ) одержимо 

   2
10 01 0

2
X NK U K U   ,      (9) 

де 0K  - коефіцієнт передачі кодокерованого атенюатора 3, що відповідає нульовому різницевому коду.  
З урахуванням виразу (2) остаточно одержимо 

   2
0

0

12
X E

K
U UK

        (10) 

Програмною зміною налаштування синтезатора частот 6 перебудовують частоту вибіркового приймача 
5 і одержують відповідні значення потужності. На індикатор 9 виводяться поточні значення спектральної 
щільності випромінення. 

Таким чином, з використанням запропонованих алгоритму та структури можна виміряти і зареєструвати 
потужність слабких радіовипромінювань без впливу адитивної ( U ) і мультиплікативної (  ) похибок 
вибіркового приймача 5. При цьому також виключається вплив на результат вимірювання власних шумів 

антени 1 (
2

N1U ) і вибіркового приймача 5 (
2

N2U ). 
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Анотація. Робота присвячена дослідженню міжстільникових завад у мережі радіодоступу. У роботі розглянута 
ситуація з завадами у мережі досліджується, коли мобільна станція рухається по маршруту, вказаному раніше. Дуже 
часто траєкторія руху мобільних станцій збігається з сіткою міських вулиць, де абоненти переміщуються у міському 
транспорті. Оцінюється вплив міжстільникових завад, як одного з факторів, від яких залежить якість послуг, а саме 
відношення сигнал/завада на вході приймача мобільної станції. Визначено зони впевненого прийому, а також зони, в яких 
можуть виникнути серйозні проблеми з якісних наданням послуг, заявлених оператором. 

Ключові слова: мобільна станція, міжстільникова завада, мережа радіодоступу, потужність сигналу, якісні 
показники. 
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ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF INTER-CELL INTERFERENCE ON THE QUALITATIVE 

INDICATORS OF THE MOBILE RADIO ACCESS NETWORK 
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Abstract. The work is devoted to the research of intercellular interference in the radio access network. In this paper, the 
situation with interference in the network is investigated when the mobile station is moving along the route indicated earlier. Very 
often the trajectory of mobile stations movement matches the grid of city streets, where subscribers move in urban transport. The 
influence of intercellular noise as one of the factors on which the quality of services depends, namely the signal / noise ratio at the 
entrance of the receiver of the mobile station, is estimated. Areas of confident reception, as well as zones, in which there can be 
serious problems with providing quality services, stated by the operator are determined. 

Keywords: mobile station, inter-cell interference, radio access network, power of signal, qualitative indicators. 
 
У роботі [1] була запропонована методика розрахунку динаміки завадової обстановки у мережі 

мобільного радіозв'язку для прямого каналу або низхідній лінії. При цьому передбачалося, що МС 
переміщається у даному стільнику по довільній прямолінійною траєкторії, а внутрісистемна завада надходить 
від передавачів БС, розташованих у сусідніх кластерах. Розмірність кластеру дорівнює K=1. Запропоновані 
розрахункові формули для визначення енергетичного потенціалу низхідній лінії допускали використання будь-
яких відомих моделей поширення радіохвиль в умовах міської забудови [2]. Рішення такого завдання вимагало 
введення косокутній (афінної) системи координат адекватної стільникового структурі. Однак маршрути 
переміщення рухомих абонентів нечасто збігаються з прямими лініями. Зазвичай маршрути абонентів 
збігаються з сіткою міських вулиць, яка надає свободу переміщення транспортних засобів. 

На рис. 1 представлений фрагмент плоскої регулярної гексагональної решітки і один з можливих 
маршрутів мобільної станції у сітці міських вулиць. Всю траєкторію руху МС можна розділити на три ділянки. 
На рис. 1 показана ситуація, коли МС знаходиться на другій ділянці шляху. 

 
Рисунок 1 – Траєкторія руху мобільної станції у центральному стільнику 

 
Розглянемо три випадки: заваду створює тільки одна базова станція, тільки інша і обидві БС одночасно. 

Слід зазначити, що для зручності розрахунків косокутна система координат була пронормована щодо радіусу 
стільника. Тобто у нормованої системі координат радіус стільника дорівнює 

н ( 3) 1 3 .R R R    

Відомо [2,3], що аналітичний вираз для потужності для сигналу і завади справедлива двопроменева 
модель поширення радіохвиль [1]. Тоді потужність сигналу на вході приймача МС можна розрахувати, 
використовуючи такий вираз [2]: 
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4
пр.МС 0 ,P r    

де 
0

2
0 пер.БС 1 2 1 2( )P G G h h   – коефіцієнт пропорційності, що залежить від технічних характеристик 

приймально-передавального обладнання МС і БС0; G1, G2 - коефіцієнти посилення антен БС0 і МС відповідно; r 
- відстань між МС і БС0 (рис. 1), яке залежить від координат МС, 

0пер.БСP  – потужність на виході передавача БС0. 

Відношення сигнал / завада визначається для першої ділянки наступним чином: 
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Виконуючи аналогічні перетворення, можна отримати подібні співвідношення для інших ділянок 

траси. 
Для графічного представлення характеру зміни відношення с/ з при русі МС за маршрутом АВ-ВС-СD 

можна скористатися середовищем MATLAB, склавши відповідну програму. Результати роботи такої програми 
представлені на рис. 2. 

Три криві ілюструють зміну відношення с/з на вході приймача абонента при русі МС від А до D. Дві 
криві враховують вплив одного джерела перешкод – БС1 або БС2, а третя - спільна дія БС1 та БС2. 

 
Рисунок 2 - Залежність відношення с/ з від координат МС за маршрутом АВ-ВС-СD 

 
З рис. 2 видно, що в процесі руху МС по сітці міських вулиць відношення сигнал / внутрісистемна 

завада більше 10 дБ, що дає впевнений прийом на вході приймача МС і оператор має можливість надавати 
якісні послуги. Так само у результаті впливу двох передавачів БС1 і БС2 відношення с / з не падає нижче 
порогового, що дає впевненість про надання якісного зв’язку оператором.. 
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Анотація. Розглядається метрологічне забезпечення роботи апарата оцінки розподілу тиску культиприймача на 
тканини кінцівки та  математичний апарат, який дозволяє однозначно оцінити відповідність культиприймача культі. 
Обґрунтовується процедура проведення досліджень,  проведення вимірів,  процедура інтерпретації отриманих даних. 
 Приведені дані про конструкцію, систему управління роботою апарата, процедура відображення даних, обгрунтовано 
вибір типу датчика тиску. Завдяки можливості виміряти тиски культі на прийач культі апарат дозволяє протезисту 
зменшити час на анатомічне підлаштування протезу під пацієнта 

Ключові слова: протез, культя, апарат, тиск, метрологічне забезпечення, тензорезистивний датчик, 
реабілітація, протезування. 
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Abstract. The metrological maintenance of the apparatus for evaluating the distribution of the pressure receptor on the 
limb tissues and the mathematical apparatus, which allows unambiguously to evaluate the conformity of the cult recipient, is 
considered. The research procedure, measurements, procedure of interpretation of the received data is substantiated. The given data 
on the structure, the control system of the apparatus work, the procedure for displaying data, justified choice of type of pressure 
sensor. Due to the ability to measure the pressure of the cult on the cry of the device, the device allows the prosthetist to reduce the 
time for the anatomical adjustment of the patient's prosthesis. 

Keywords: prosthesis, muscle, apparatus, pressure, metrological support, strain gauge sensor, rehabilitation, prosthetics. 
 
Сучасний стан української держави потребує підтримки багатьох галузей, в тому числі – медичної. 

Зокрема, питання реабілітації поранених бійців на сході України та заміщення їх втрачених кінцівок. На разі, 
протезування в нашій країні має задовільний стан. Задля зменшення навантаження об’єму робіт на протезистів, 
покращення умов для травмованих, в тому числі психологічно, пацієнтів та зменшення проміжку часу між 
зверненням пацієнта та до його повної адаптації з протезом необхідно проаналізувати проблеми, що виникають 
в ході встановлення протезу. Визначивши, що значний час адаптації до протеза займає анатомічне 
підлаштування культеприймача задля запобігання тиску тканин на протез обрано напрям досліджень. 

Зв'язок між приймачем культі та культею не є повністю жорстким. Між цими двома сегментами 
виникають сили тиску та тертя, надмірна величина яких призводить до виникнення дискомфорту та 
унеможливлює використання протезу. 

Описане в даній статті дослідження та метрологічна оцінка апарата має на меті покращити рівень 
протезування нижніх кінцівок, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення якості роботи протезистів і 
більш ефективної адаптації пацієнта. 

Метою даного дослідження було створити прототип апарату для виміру тиску культі на приймач 
культі. Для цього - провести аналіз вітчизняних та зарубіжних літературних джерел, визначити і обґрунтувати 
необхідну кількість датчиків, їх площу , параметри, тип, фізику вимірювання тиску; Реалізацію схеми 
електричної принципової в обраному програмному середовищі для усього приладу.  

Конструювання даного апарату проводилося шляхом всебічного аналізу джерел інформації. 
Конструкція апарату ґрунтується на дослідженнях вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, проведення 
патентного пошуку, експериментальній роботі, метрологічного контролю, лабораторних вимірюваннях тощо. 

Різні дослідники були зацікавлені в вимірюванні та поясненні нормальних навантажень між тілом та 
опорною поверхнею. Більшість спроб були більш вдалими, пояснюючи тиск у точці як функцію часу, а не 
відображення тиску на поверхню як функцію часу.  

У Case Western Reserve University багатокомпонентна підкладка використовувалася для вимірювання 
розподілу тиску між пацієнтом та приймачем культі. В основному це була бінарна процедура, що 
використовувала поступові зміни рівня тиску. Хоча ідея  досить успішна, вона не може бути використана для 
вимірювання різноманітних змінних розподілів тиску з легкістю. Техніка не піддається складній геометрії ноги 
(кривизні дуги, кутам, перегинам тощо) [1]. 

Робота представляла собою постійно розташовані датчики, встановлені в стінці протеза. БУ цій роботі 
25 датчиків було встановлено у сам культеприймач тестового протезанижньої кінцівки. Ці перетворювачі були 
вбудовані в протез під час його конструювання, проте могли бути вилучені протеза в будь-який час шляхом 
вставки манекенної пробки. Часом, після зміни датчиків на пробки тиск поновлювався і проблема ставала знову 
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не вирішеною. Дане дослідження показало,, що тиск, який розвивався під час ходьби, був вищим, ніж у тих, хто 
вимірював його статично [2]. 

Аналіз даних дослідників показав, що загальною постановою проблеми є комплексна оцінка 
інтерфейсу протез-тканина.  

Вислів "зручна посадка", що застосовується до протезних засобів, - це більше поняття, ніж визначення. 
Створення приладу для визначення тиску в приймачі культі, його індивідуальних характеристик, які вони внесуть 
в цю концепцію, значно підвищить анатомічне пристосування і підлаштування протезів. Крім того, апарат 
забезпечує основу для вдосконалення існуючої технології, яка застосовується в клінічній практиці. Протягом 
останніх років, застосування та використання повного контактного суглобового протезування під коліном зазнало 
деяких різких змін. Нові технології навантаження на практиці сьогодні набули абсолютної анатомічної сумісності 
культі з м'яким гніздом приймача культі максимально зменшує навантаження, проте певні точки несуть великий 
тиск на культю.  

Для отримання анатомічно належного приймача культі необхідно спробувати перенести навантаження 
в певні райони культі або рівномірно розподіляти навантаження на культю. Частіше всього, невідповідність 
приймача культі є проблемою поганого виконання, а не концепції протезу. Ця відповідність може бути 
результатом поганої гільзи протезу або поганого вирівнювання приймача культі. Слід враховувати, що 
параметрами, що викликають фізіологічний пошкодження культі, є нормальний тиск та напруга зсуву на межі 
між протезом та кінцівкою [3]. 

Вимірювання та відображення цього профілю напруги у часі представляють цікаву технічну оцінку з 
певними фізіологічними наслідками. Це дослідження представляє новий підхід, який акцентує візуалізацію 
чисельних значень, що відображають значення тиску. 

Біомеханіка протеза нижче чи вище колінного суглоба, що описує розподіл сил для протезування під 
коліном описана вченими і була використана для підлаштування протезу. Цей спрощений аналіз показує сили, 
що випливають з інтерфейсу розподілу тиску. Хоча це дослідження є концептуальним, воно демонструє 
складну форму, яка повинна відображати розподіл тиску інтерфейсу. Осьове навантаження досягається за 
рахунок забезпечення достатньої протилежної сили, щоб протистояти впливу сили тяжіння. Ця сила повинна 
бути розподілена між зонами культі, що стійкі до тиску та зонами, які є чутливі до тиску. Добре розуміння 
цього є необхідним для проектування протезного гнізда [4]. 

Для вирішення поставленої задачі нами було запропоновано створити апарат виміру тиску культі на 
культеприймач з використанням тензоразистивних датчиків зважаючи на їхню доступність, розміри та технічні 
характеристики. 

Було сформовано математичний апарат та процедуру досліджень, які дозволяють визначати 
відповідність протезного приймача культі конкретній культі пацієнта. 

Розроблений прилад протестовано в умовах стаціонару Київського казенного експериментального 
Протезно-ортопедичне підприємства [4]. Труднощі, які виникли зі встановленням датчиків на культю будуть 
вирішені шляхом створення манжети, яка представлятиме собою компресійну панчоху з карманами для зміни 
положення датчиків, що зробить її універсальною. Визначені необхідні процедури по 
метрологічномузабезпеченню протезування нижніх кінцівок з використанням  апарата оцінки розподілу тиску 
культиприймача на тканини кінцівки. Запропонований математичний апарат дозволяє однозначно оцінити 
відповідність культиприймача культі та інтерпретувати отримані дані. Розробка програмного забезпечення для 
обробки багатоканальної інформації передбачає проблеми як збору так і обробки даних. Аппарат був 
запрограмований на платформі Arduino. 
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Сучасне землеробство передбачає виконання певної технологічної операції, згідно відповідної 

картограми-завдання, яка розробляється попередньо на основі різнопланової інформації. Знання певної 
структура варіабельності ґрунтового покриву, отриманих з використанням інформаційно-технічних систем 
локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, дозволяє прийняти 
ефективні оперативні рішення для ефективного управління агробіологічним потенціалом 
сільськогосподарських угідь. 

Очевидно, що за таких умов виникає необхідність у принципово нових підходах до ведення 
агропромислового виробництва, що полягає у забезпеченні належної якості виконання технологічних операцій. 
Якість виконання технологічних операцій є інтегральним показником ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції в межах агробіологічного поля. Необхідна якість виконання основних 
технологічних процесів у рослинництві  забезпечується за рахунок інтегрованих інформаційно-технічних 
систем оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь.  

 
Рис. 1. Механічна модель пропорційно – деформованої в’язкого середовища (грунту). 

 
Мета даного дослідження є визначення критичного навантаження при втраті стійкості тонкостінними 

робочими електродами виконаними у вигляді робочих електродів різної форми (тонкостінних суцільних, 
трьохспицевих та чьотирьохспицевих дисків з різною товщиною ободу) інформаційно-технічної системи 
локального-оперативного моніторингу агробіологічного стану грунтового середовища різної конфігурації при 
однобічному стисканні. 

При аналізі взаємодії робочого електрода виконаного у вигляду тонкостінного диску («диска-зонда») з 
ґрунтом приймемо наступні допущення і спрощення: 

- диск є абсолютно твердим тілом, що не деформується; 
- форма диска є еліпсоїдом з такими коефіцієнтами рівняння, що перетин диска є (практично) клин, тобто 

значення коефіцієнтів рівняння еліпсоїда наближає його до плоского диска; 
- для простоти формалізації і можливості рішення задачі аналітичними методами грунт представлений у 

вигляді середовища, для якого деформація пов'язана з напругою прямо-пропорційно коефіцієнтом 
пропорційності аналогічним модулю пружності Гука і має в'язкий опір аналогічне опори тіла Ньютона, тобто 
модель аналогічна спрощеній моделі Герстнера або тіла Кельвіна-Фойгта. [9, 10] 

- рух диска є плоскопаралельним, а напрям його руху перпендикулярний осі обертання диска.  
При прийнятих допущеннях необхідно використовувати основні рівняння механіки суцільного 

середовища, а саме:  
- рівняння динаміки суцільного середовища, яке має вигляд: 
 

; ;
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де , , , , ,x y z xy xz yz       - компоненти нормальних и дотичних напружень   відповідно, 

  - щільність середовища (грунту), 
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, ,u v w  -- компоненти швидкостей переміщення середовища в проекціях на осі координат x y z
; 

, ,X Y Z  -- проекція загальних сил на відповідні осі координат. 
 
Висновок. Запропонована технологія підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при 

проектуванні технологічних процесів. Результатом використання запропонованої технології є підвищення 
прибутку на 20-30% за рахунок оптимізації норми висіву технологічного матеріалу із врахуванням 
агробіологічного стану сільськогосподарських угідь. 
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Анотація. Представлено аналіз сучасного етапу розвитку колориметрії в частині сучасних моделей 
кольоросприйняття, в яких реалізовано алгоритм роботи колбочкового апарату зору. Внесено пропозиції щодо відповідного 
вдосконалення Звіту ITU-R BT.2380-2, розробленого Дослідною комісією 6 МСЕ-Р на базі досліджень, проводилися в Україні 
зусиллями авторів. 

Ключові слова: колориметрія, вірність кольоропередавання, модель кольоросприйняття, рівноконтрастний 
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Annotation. The analysis of the modern stage of development of colorimetry is presented in terms of modern models of 
color perception, in which the algorithm of the cone apparatus of vision is implemented. Proposals were made for a corresponding 
improvement of the ITU-R BT.2380-2 Report, developed by ITU-R Study Group 6 on the basis of studies conducted in Ukraine by the 
authors. 

Keywords: colorimetry, colour fidelity, color appearance model, uniform color space 

 

Звіт ITU-R BT.2380-1 містить інформацію, що стосується колориметричних аспектів телевізійних 
систем і споріднених застосовань. 

Телевізійна колориметрія охоплює коло питань, що стосуються колориметричних характеристик і 
параметрів систем, методів їх розрахунку й вимірювання, а також їх взаємозв’язку з вірністю 
кольоропередавання. Телевізійна колориметрія є фундаментальною основою телебачення та споріднених 
мультимедійних, кінематографічних та інших застосовань. 

Телевізійну колориметрію застосовують 
– для визначення шляхів побудови та вимог до основних характеристик систем; 
– в якості інструменту для оцінки і вимірювання колориметричних характеристик систем і 

апаратури; 
Важливим елементом ТВ колориметрії, застосовуваним для керування кольором в телебаченні і 

споріднених застосуваннях, є модель кольоросприйняття. В цій роботі наводиться аналіз стану колориметрії в 
частині нинішнього рівня нових моделей сприйняття кольору і подальшого їх вдосконалення. 

Теперішній статус моделі кольоросприйняття CIECAM02 і подальші її удосконалення. 
В даний час сучасною чинною моделлю кольоросприйняття є модель CIECAM02 [1], що знайшла 

застосування в широкому спектрі застосовань, для яких важливі колориметричні аспекти їх реалізації. 
Важливою відмінною рисою цієї моделі є те, що в ній враховують умови адаптації зорового сприйняття до 
яскравості і кольору джерела освітлення передаваної сцени, а також до яскравості навколишнього середовища. 

В даний час опубліковано пропозиції щодо вдосконалення алгоритму перетворення сигналів в цій 
моделі без порушення результатів перетворень, стандартизованих для неї: 

− запропонований Schlömer [2] алгоритм, що дозволяє спростити перетворення і виключити можливі 
збої і похибки для деяких критичних ситуацій; 

− запропонований Wang і співавторами [3] алгоритм удосконалення постадаптаційного перетворення 
сигналу колбочкового апарату в частині виключення можливої похибки в точках, в яких цей сигнал приймає 
нульове значення, і для дуже великих значень цього сигналу. 
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Ці удосконалення алгоритму реалізації моделі CIECAM02 втілені авторами у вигляді обчислювальної 
програми і проведені розрахунки, які підтвердили, що ці вдосконалення не порушують стандартизований 
алгоритм реалізації моделі. 

Моделі CIECAM02 притаманний недолік [4], який полягає в тому, що в певних ситуаціях сигнали 
колбочкового апарату і сигнал ахроматичної компоненти можуть приймати негативні значення. Це може 
призводити до похибок і збоїв моделі, що і стало стимулом для розробки більш досконалої моделі CAM16 [5], 
яка після того, як вона буде стандартизована МКО, замінить CIECAM02. 

Проте, з огляду на широке застосування протягом ряду років моделі CIECAM02, і що вона, мабуть, 
буде використовуватися паралельно з новою моделлю досить довгий час, представляється в подальшому 
доцільним використовувати для її реалізації більш досконалий алгоритм, в якому втілені згадані вище 
пропозиції, опубліковані в роботах [2, 3]. 

Пропонується розглянути можливість 
− відповідно скоригувати опис моделі CIECAM02, що міститься в Додатку А Звіту ITU-R BT.2380-1; 
− внести більш повний опис умов спостереження і адаптації, реалізованих в моделі. 
Теперішній статус моделі кольоросприйняття CAM16 і подальші її удосконалення 
У зв'язку із зазначеним вище недоліком моделі сприйняття кольору CIECAM02 запропонована модель 

CAM16 [5], орієнтована на її заміну, покладена в основу розробленої МКО моделі CIECAM16 [6], поки ще не 
опублікованої і відповідно поки ще такої, що має статус проекту. Ця модель з точки зору рівномірності її 
колірного простору по відношенню до наявних експериментальних даних є найкращою [7]. 

Для моделі CAM16 справедливі удосконалення, опубліковані в роботах [2] і [3], які є загальними для 
моделей CIECAM02 і CAM16, введення яких дозволить підвищити коректність реалізації алгоритмів обох 
моделей. 

Алгоритм реалізації моделі CAM16 з урахуванням згаданих удосконалень втілений фахівцями України 
у вигляді обчислювальної програми, проведено її випробування, які підтвердили коректність внесених 
удосконалень для цієї моделі, і на цій базі організовано дослідження метрики відповідного рівноконтрастного 
колірного простору CAM16-UCS для широкої варіації значень яскравості адаптації зорової системи 
спостерігача, варіації умов спостереження, а також варіації яскравості оцінюваних об'єктів переданої сцени з 
метою обновлення відповідних колориметричних оцінок в Звіті ITU-R BT.2380-1. 

Пропонується розглянути можливість 
– внести в Додаток А Звіту ITU-R BT.2380-1 опис моделі CAM16 з урахуванням удосконалень, 

запропонованих в роботах [2, 3]; 
– внести в Додаток А Звіту ITU-R BT.2380-1 оцінки, що характеризують властивості метрики 

колірного простору CAM16-UCS замість оцінок, зроблених раніше для колірного простору CAM02-UCS, і 
внести оцінки, що характеризують співвідношення метрик колірних просторів CAM02-UCS і CAM16 -UCS, 
враховуючи можливе паралельне застосування обох моделей протягом певного періоду часу. 

Проблема коректності моделі кольоросприйняття в частині представлення колірного тону 
З точки зору використання моделі кольоросприйняття для управління кольором вона повинна володіти 

двома властивостями: 
а) рівноконтрастний колірний простір моделі повинно бути максимально наближено до рівномірного 

стосовно до характеристик кольоророзрізнення, тобто еліпси кольоророзрізнення має бути максимально 
наближено до кіл рівного діаметра; 

б) лінії постійного колірного тону повинні бути прямими лініями на рівноконтрастній діаграмі 
кольоровості, що виходять із точки білого в сторону лінії спектральних кольорів. 

Для моделі CAM16 вимога а) виконується найкращим чином в порівнянні з іншими моделями 
кольоросприйняття [7], а вимога б) виконується майже для всієї діаграми кольоровості за винятком області 
кольорів, близьких до насиченого синього кольору. 

В роботі [7] наводяться відповідні оцінки, однак вони обмежені і не визначено, до якої яскравості 
адаптації, до яких умов спостереження і до якої яскравості оцінюваного кольорового об'єкта вони стосуються. 

У зв’язку з цим в Україні втілено модель у вигляді комп'ютерної програми, що дозволяє відображати 
точки кольорів Манселла [8] в рівноконтрастному колірному просторі CAM16-UCS, і організовано розрахунки 
з оцінки геометрії розташування точок кольорів Манселла на діаграмі кольоровості простору CAM16-UCS для 
широкого діапазону зміни яскравості адаптації, умов спостереження і яскравості оцінюваних об’єктів сцени. 

Дані цього дослідження зможе бути використано для можливої корекції моделі CAM16 в частині 
удосконалення моделі переходу до простору CAM16-UCS шляхом доповнення цієї моделі за рахунок введення 
відповідного перетворення масштабу зміни кутової координати колірного тону в області синього насиченого 
кольору. 
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Висновок. Наведений аналіз і внесені пропозиції спрямовано на вдосконалення моделі 
кольоросприйняття як компоненти управління кольором в телевізійних системах і відповідних застосуваннях. 
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Анотація. У роботі описуються результати комп’ютерного моделювання вимірювача частоти свіп-генератора, 
описаного у роботі авторів [1, 2]. Наведено результати дослідження роботи вимірювача у режимі хитання частоти свіп-
генератора та у режимі зупинки хитання,  зроблено відповідні висновки. 

Ключові слова: вимірювальний прилад, опорний генератор, генератор гармонік, змішувач, свіп-генератор, 
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Annotation. The work describes results of the computer simulation of the sweep-generator based on the harmonics generator 
that was described in the previous works [1, 2]. There are many programs for electric circuits simulation. Analyzed all the 
advantages and disadvantages it was solved to choose Micro-Cap for simulation. The models of the modeling complexes, the 
parameters of the supporting generators were selected, although designed control elements and the elements of the circuit. The 
models of the stroboscopic mixer and the quadrator was realized on the analog multiplexer of signals. The range generators and 
sweep-generator made on the basis of programmable voltage generation sources. Although was shown results of generator’s work in 
the oscillation mode and in the oscillation-stoped mode. It is proved that nonlinear frequency deployment doesn’t influence on the 
results of measurements.  So, the results of computer simulation have shown that theoretical information, described in the previous 
works, corresponds to the truth. 

Keywords: measuring device, reference generator, harmonic generator, mixer, sweep generator, frequency mark, quadrator, 
computer simulation. 
 

Для дослідження розробленого приладу [1, 2], змоделюємо його роботу на комп’ютері. На сьогоднішній 
день існує багато програм для моделювання електричних кіл. Зваживши усі переваги та недоліки, для 
моделювання було обрано програмний комплекс Micro-Cap.   

На рис. 1 наведено досліджувану схему в режимі хитання частоти свіп-генератора з початковою 
частотою 0 37,5кГцf   і швидкістю зміни частоти 50кГц/с   (1). Частота та швидкість зменшені з метою 

підвищити точність розрахунків. 

 
Рисунок 1 – Вимірювач частоти 

 
3 3 22 sin(2 37, 5 10 50 10 )E t t       .                                                  (1) 

На вхід стробоскопічного змішувача надходить сума гармонік опорних генераторів V1, V2 з частотами 
50 кГц і 50,01 кГц (умовно 10 гармоніка) або 50 кГц і 50, 1 кГц (умовно 100 гармоніка). На виході змішувача Х1 
встановимо смуговий фільтр (R1, C1, R3, C3) з граничними частотами 250 Гц і 24,75 кГц. Фільтр нижніх частот 
на виході квадратора Х2 (R2, C2) має смугу пропускання 250 Гц. Час досліджень перехідних процесів дорівнює 
0,5 с, а імпульс на виході формувача міток [1] з’являється в середині часових залежностей і відповідає миттєвій 
частоті свіп-генератора 50 кГц. На рис. 2 зображені часові залежності напруг на вході квадратора Х2 і на виході 
схеми.  
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Рисунок 2 – Аналіз перехідних процесів на десятій та сотій гармоніці опорного генератора 
 

На рис. 3 наведені досліджувана схема та отримані результати для режиму фіксованої частоти свіп-
генератора V2. Метою є показати, що вимірювач точно визначає частоту F коливання на виході схеми у разі 
зупинки зміни частоти опорних генераторів E2, E3 в момент максимуму напруги на резонансному контурі L1, 
C1, R4, R5, виході схеми та на виході квадратора Х2. Це, в свою чергу, дозволяє зробити висновок про те, що 
запропонований вимірювач може бути використаний для визначення частоти свіп-генератора при зупинці 
хитання частоти. 

 
 

Рисунок 3 – Вимірювач  та перехідні процеси в режимі фіксованої частоти свіп-генератора 
 

В схемі свіп-генератор V2 має частоту 50 кГц, гармоніки діапазонних опорних генераторів E2, E3 мають 
початкові частоти 25 кГц і 25,01 кГц, відповідно. Швидкість зміни частоти цих гармонік 50 кГц/с, а фільтр на 
виході змішувача X1 має резонансну частоту 50 кГц. 

Перехідні процеси у випадку зміни частоти свіп-генератора за квадратичним законом підтверджують 
висновок, який було зроблено в [1, 2]: нелінійність розгортання частоти не впливає на точність вимірів.  

Результати комп’ютерного моделювання підтвердили правильність теоретичного матеріалу, викладеного 
у попередніх роботах [1, 2] авторів. 
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Анотація. Значна частина роботи в офісі пов'язана з необхідністю перегляду великої кількості документів, 

виділення в них певних інформаційних блоків і формуванні з них нових документів - звітів, зведень тощо. Якщо документи 
зберігаються у вигляді файлів, а правила відбору інформації піддаються формалізації, тобто можуть бути описані як 
послідовність відносно простих кроків, то це дає можливість автоматизувати подібні роботи. Саме в цих випадках у 
нагоді стає офісне програмування. Особливістю офісного програмування є те, що документи створюються в деякому 
досить потужному середовищі, класичним прикладом якого є середовище Office з вбудованою мовою програмування Visual 
Basic for Application. У роботі розглядаються особливості застосування офісного програмування. Наведено цілі та 
завдання офісного програмування, мета розробки, область застосування. 

Ключові слова: завдання офісного програмування, дії з документами, автоматизація, мова програмування. 
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Annotation. Much of the work in the office is due to the need to revise a large number of documents, the allocation of 

certain information blocks in them and the formation of new documents from them - reports, summaries, etc. If the documents are 
stored as files, and the rules for selecting information are formalized, that is, they can be described as a sequence of relatively simple 
steps, then it enables the automation of similar work. It is in these cases that office programming is useful. The feature of office 
programming is that documents are created in some fairly powerful environments, the classic example of which is the Office 
environment with the embedded programming language Visual Basic for Application. The paper discusses the features of the use of 
office software. Presents the aims and objectives of the office software, the purpose of the development, application. 

Keywords: task office programming actions with documents, automation, a programming language. 

 
Офісне програмування - це досить новий і перспективний напрямок в сучасному програмуванні і 

спектр його застосування дуже широкий - від настройки окремих документів до створення серйозних рішень 
масштабу підприємства. Часто офісне програмування ототожнюють з програмуванням на VBA (Visual Basic for 
Application), втрачаючи при цьому основну мету технології: створення системи документів. Звичайно, 
користувачі, що працюють в середовищі Office, можуть створювати документи і працювати з ними без всякого 
програмування завдяки тим стандартним можливостям, які забезпечує це середовище. Але рано чи пізно настає 
момент, коли стандартних можливостей середовища не вистачає для задоволення зростаючих потреб 
користувача і вирішення специфічних завдань, що виникають в тій проблемній області, в якій він працює. З 
цього моменту і починається «офісне програмування», що дозволяє автоматизувати значне число «рутинних», 
найбільш часто повторюваних операцій при створенні і / або обробці документа. 

У загальному випадку під офісним програмуванням розуміється процес розробки додатків, 
призначених для автоматизації офісної діяльності з використанням спеціалізованих пакетів (MS Office, Open 
Office.org і інших). Особливістю офісного програмування є те, що документи створюються в деякому досить 
потужному середовищі, класичним прикладом якого є середовище Office з вбудованою мовою програмування 
Visual Basic for Application, яка крім широкого спектра можливостей, котрі приваблюють користувача для 
роботи в ній, повинна мати такі якості: 

 бути побудована на принципах об'єктного програмування і, по суті, представляти сукупність 
об'єктів, які визначають ту галузь, в якій працює користувач; 

 мати вбудовану мову програмування, що дозволяє працювати з об'єктами середовища, а значить з 
її документами, без будь-яких додаткових зусиль. 

Офісне програмування має свою специфіку і відрізняється від програмування в середовищі таких мов, 
як Visual Basic, Visual С ++ або Delphi, призначених для створення програмних проектів різного типу, в першу 
чергу своєю орієнтованістю на користувача. Крім того, змінюються цілі, пріоритети, сам погляд на діяльність 
програміста, що працює в офісному середовищі. Раніше програміст створював додаток, який позиціонувався як 
програма, програмний проект. Тепер програміст є одним з учасників створення системи документів. Документ, 
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а не програма, стає метою розробки. Програмний проект - це лише частина документа. В цьому випадку 
програмний проект нерозривно пов'язаний з документом, зберігається як частина документа і не може існувати 
незалежно від нього. Офісне програмування як процес розробки додатків має ряд особливостей в порівнянні з 
програмуванням як таким. В основному вони виявляються в таких аспектах: мета розробки; область 
застосування; мова програмування; середовище розробки; підтримка об'єктно-орієнтованого програмування. 
Розглянемо ці особливості на прикладі MS Office. 

1. Мета розробки. В офісному середовищі програмний проект нерозривно пов'язаний з документом, 
зберігається як частина документа і не може існувати незалежно від нього. Як уже згадувалося вище, саме 
документ, а не програма, є метою розробки. Стандартні можливості середовища по роботі з документами 
значні. Однак можливість змінити типовий документ, забезпечивши його додатковими функціями - це одне з 
найважливіших завдань офісного програмування. Для її вирішення офісне середовище використовує сукупність 
бібліотек класів, які складають каркас (Framework) текстових документів, електронних таблиць, презентацій, 
баз даних і додатків на основі цих документів. Всякий раз, коли створюється новий документ, його каркас 
складають об'єкти бібліотек, задані за замовчуванням. Цей каркас можна істотно змінити, додавши в документ 
нові властивості. Розширення каркаса не вимагає від програміста значних зусиль - досить включити в нього 
необхідні бібліотеки класів. 

2. Область застосування. Область застосування офісного програмування вельми широка - від настройки 
окремих документів до вирішення завдань автоматизації офісної діяльності масштабу підприємства, в тому 
числі орієнтованих на спільну роботу в глобальній мережі. Зрозуміло, що основне призначення офісних 
додатків – автоматизація офісної діяльності, проте, засоби офісного програмування застосовують і для зовсім 
інших розробок, що виходять далеко за її рамки. 

3. Мова програмування. Програміст, що займається налаштуванням офісних документів, як і всякий 
програміст повинен володіти мовою програмування і такою для нього є мова VB. З іншого боку для офісного 
програміста не менш важливо знати чи, принаймні, добре орієнтуватися в світі об'єктів Office, число яких 
виходить за межі, доступних для запам'ятовування. Єдине, що тут допомагає, це розумно зроблена в середовищі 
система допомоги до якої входить і браузер об'єктів, і довідкова система, і система інтелектуальної підтримки 
Intellisence. Так що до програміста, який займається офісним програмуванням, пред'являються додаткові 
вимоги; крім мови програмування він повинен вивчити світ об'єктів середовища. Більш того, вкрай корисно 
вміти працювати з цими об'єктами вручну так, як це роблять звичайні користувачі Office. 

Додатки MSO (текстовий процесор Word, процесор електронних таблиць Excel, система управління 
базами даних Access та ін.) об'єднані не тільки і не стільки загальним інтерфейсом, а спільною платформою, 
якою і служить VBA. Ця мова вмонтована в усі додатки MSO, її засобами реалізуються багато функцій 
додатків, забезпечується управління і інтеграція додатків офісу (VBA вбудована також в більш ніж 100 
продуктів сторонніх виробників, наприклад, Corel, AutoCad). 

Використання VBA дозволяє отримати доступ до засобів усіх COM- і NET- сумісних програм, 
встановлених на комп'ютері. Таким чином, програмі на VBA виявляються доступні ресурси практично всіх 
встановлених програм. 

До переваг Visual Basic for Application слід віднести і те, що вона не вимагає спеціальних дій з 
установки і може використовуватися на будь-якому комп'ютері, на який встановлений MSO. Крім того, VBA є 
підмножиною потужної мови об'єктно-орієнтованого програмування Visual Basic, яку зараз розглядають як 
промислову мову і використовують для розробки досить складних програм. 

4. Середовище розробки. Серед програм Office орієнтована в першу чергу на користувачів, а не на 
програмістів і в ній можна створювати документи без всякого програмування. Тому програміст зазвичай 
починає працювати з документами не на порожньому місці, а з їх заготовками, створеними користувачами, 
тобто і сам програміст може виступати в ролі користувача. Засоби спільної роботи над документами Office 
забезпечують одночасну роботу програмістів і користувачів. 

Інтегроване середовище розробки на VBA (Visual Basic Environment, VBE) - вбудований в MS Office 
засіб для написання, тестування і налагодження програм на VBA. Середа VBE надає всі можливості для 
створення закінчених офісних додатків, включаючи засоби візуального проектування призначеного для 
користувача інтерфейсу. VBE орієнтована на використання програмістами для розробки офісних додатків (це 
аж ніяк не означає, що користувачі не можуть застосовувати VBE). 

5. Підтримка об'єктно-орієнтованого програмування. Розробка додатків для MS Office тісно пов'язана з 
парадигмою об'єктно-орієнтованого програмування. Всі документи (більш того, самі компоненти пакета) в MS 
Office - це об'єкти, наділені власними наборами властивостей (характеристик об'єкта), методів (підпрограм 
управління властивостями) і подій (підпрограм, що обробляють зміни стану об'єкта в результаті деяких дій). 
Відповідно, для забезпечення більш повної інтеграції з пакетом, вхідна мова (VBA) також підтримує ООП. Всі 
об'єкти програми MS Office утворюють ієрархічну структуру, яка визначає зв'язок між ними і спосіб доступу. 
Така структура називається об'єктною моделлю (object model). За рамки об'єктної моделі виходять, але також 
можуть використовуватися в офісних додатках, зовнішні об'єкти, що підтримують технології DDE, OLE / 
ActiveX і ряд інших. В об'єктно-орієнтовану концепцію вдало вписується технологія візуального 
програмування. Усі елементи, що відображаються графічним інтерфейсом, такі як форми, елементи управління, 
меню і панелі інструментів є об'єктами, наділеними набором властивостей і методів і здатними реагувати на 
події (наприклад, клацання миші, натиснення клавіш та ін.). 
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Офісний програміст може розробляти програму для використання кількох взаємодіючих офісних 
програм, які мають графічний інтерфейс для взаємодії з користувачем, передбачають формування результатів у 
вигляді документа заданого формату, контроль даних і захист від помилок користувача. 

В результаті «підкорення» VBA в розпорядженні фахівця виявляється універсальний інструмент для 
створення скриптів адміністрування Windows, серверних скриптів Exchenge Server, Web сторінок і багато чого 
іншого. Прийом програмування - поєднання офісних програм, для скорочення рутинної роботи. 

Висновки. Переваги, які отримує користувач завдяки використанню програмованих офісних 
документів такі. 

 Користувач отримує документи, які мають нові функції і здатні вирішувати завдання, характерні 
для проблемної області користувача. 

 Користувач знаходиться в єдиному офісному середовищі незалежно від того, з яким документом 
він працює в даний момент і який програміст розробляв цей документ. 

 Більшість доступних при роботі з документами функцій є загальними для всіх документів, 
оскільки їх надає саме офісне середовище. Єдиний стиль інтерфейсу різних документів полегшує роботу з 
ними. 

 Користувач сам, не будучи програмістом, здатний створювати прості види програмованих офісних 
документів, поступово вдосконалюючись в цій діяльності. 

Переваги, які отримує програміст, який працює в Office. 
 У розпорядженні програміста знаходиться потужне інтегроване середовище. Для нього це 

середовище представлене у вигляді сукупності добре організованих об'єктів, доступних за мовою 
програмування і за принципом роботи нічим не відрізняються від вбудованих об'єктів мови або об'єктів, що 
створюються самим програмістом. 

 Більшість повсякденних завдань стають для нього простими і щоб їх вирішити, найчастіше досить 
стандартних засобів. 

 Там, де стандартних засобів не вистачає, де у документа повинні з'явитися нові функціональні 
можливості, де необхідно створити документ на замовлення, вступає в силу мова програмування - VBA, суттєва 
особливість якої - можливість роботи з об'єктами будь-якого з додатків Office. 

 Офісне програмування дозволяє застосовувати на практиці ідеї компонентного програмування. 
Компонентний підхід передбачає взаємодію компонентів, що створюються в різних програмних середовищах, 
різними мовами, на різних платформах і знаходяться на різних машинах.  

Робота з компонентами (DLL, ActiveX, AddIns, ComAddIns) є невід'ємною частиною офісного 
програмування. 
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Анотація. Розглядаються принципи побудови структурної схеми гібридного оптично-електронних вимірювачів 

параметрів механічних дефектів потужних генераторів. В основі принципу побудови  вимірювачів лежить поєднання 
сучасних волоконно-оптичних та мікроелектронних технологій. Визначено основні питання які потрібно враховувати при 
розробці та проектуванні гібридних електронно-оптичних вимірювачів параметрів механічних дефектів в потужних 
генераторах. 

Ключові слова: генератор, статор, механічний дефект, ємнісний сенсор, мікропереміщення. 
Zaitsev I. 

DESIGN PRINCIPLE OF THE HYBRID OPTO-ELECTRONICS TRANSUDERS  

Institute of  Electrodynamics of NAS of Ukraine,  
zaitsev@i.ua 

 Abstract. In this paper, еhe principles of construction of a structural scheme hybrid electro-optic sensors (HFOS) for 
measurement parameters of the mechanical defects of the large generator (air gap defects, shaft out, core compression ratio and 
other) are considered. The basis of the construction of meters is the combination of modern fiber-optic and microelectronic 
technologies.  
 Keywords: generator, stator, mechanical defect, capacitive sensor, micro displacement. 

Вимірювачі контрольно-діагностичних параметрів механічних дефектів ТГ та ГГ працюють в умовах 
високих напруг, електромагнітних завад, широкого діапазону температур, вібрацій, агресивних середовищ, 
часто в таких місцях, доступ до яких обмежений. Також потрібно зазначити, що однією із особливостей  
застосування вимірювачів механічних дефектів ТГ та ГГ є те, що вони призначені для вимірювання параметрів 
механічних дефектів, тобто відхилення поточних значень контрольно-діагностичних параметрів від їх 
нормуючих або розрахункових значень. Відхилення параметрів найчастіше супроводжується зміною фізичних 
процесів у вузлах ГГ та ТГ і в свою чергу є характеристикою функціонального стану машини. У свою чергу 
таке відхилення параметрів у більшості випадків може бути характеризовано за допомогою контролю та 
вимірювання значень мікропереміщень конструктивних елементів. Також потрібно відмітити, що однією із 
особливостей вимірювання мікропереміщень є те, що фіксація зміни параметрів механічних дефектів ТГ та ГГ 
прямими методами без застосування спеціальних перетворювачів механічної енергії (переміщення, тиск, 
вібрація та тощо) в електричну практично неможлива і мало застосовується на працюючому обладнані.  

Слід зазначити, що на сьогодні існує різноманіття первинних чутливих елементів (ПЧЕ), що можуть 
бути використані при фіксації механічних параметрів, але враховуючи особливості робочого середовища ТГ та 
ГГ вони не всі можуть бути використані. Основні типи ПЧЕ, показані на рис. 1.  

 
Рис.1 

Аналіз закордонних та вітчизняних вимірювачів механічних параметрів в електроенергетичного 
обладнання показує, що найбільшого використання набули ПЧЕ, які базуються ємнісному методі вимірювання 
[1-6]. Останнє пов'язане з суттєвими перевагами ємнісних ПЧЕ над іншими типами ПЧЕ. Ці переваги 
насамперед обумовлені: не чутливістю до впливу потужних електромагнітних полів; збереженням 
характеристик сенсора в широкому діапазоні робочих температур, який визначаться лише стійкістю матеріалів, 
що застосовуються; різноманітністю форм і розмірів ємнісних сенсорів, що дозволяють використовувати їх в 
різних контрольно-діагностичних точках електроенергетичного обладнання; простотою конструкції і її 
реалізації при штучному і серійному виробництві; простотою розрахунків геометричних характеристик 
чутливого елементу сенсору; відносно невисокою вартістю матеріалів та компонентів; отриманням принципово 
лінійних функцій перетворення сенсорів; можливістю виготовлення первинних вимірювальних перетворювачі 
для сенсорів можуть бути розроблені на базі сучасних інтегральних мікросхем. 

Використання ємнісних ПЧЕ в реальних умовах робочого середовища ускладнено рядом проблем, що 
перешкоджають отриманню високої точності вимірювання параметрів механічних дефектів потужних 
генераторів.  Основними проблемами є: чутливість з'єднувальних ліній первинного вимірювального 
перетворювача та ПЧЕ до впливу зовнішніх електромагнітних полів, зумовлена тим, що вихідні сигнали 
сенсорів знаходяться у мілівольтовому діапазоні, а завада, як засвідчили результати проведених 
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експериментальних досліджень може досягати значення до 200мВ на 1 см ліній при її ширині 0,2 мм при дії 
індукції магнітного поля 0,67 Т; власні електромагнітні поля з'єднувальних ліній, в яких виникають перехресні 
електромагнітні зв’язки (перехресні перешкоди), що знижують завадостійкість вимірювачів та достовірність 
роботи системи технічної діагностики в цілому; необхідність застосування значної кількості спеціалізованих 
коаксиальних кабелів із одинарним екраном, а в багатьох випадках триаксиальних кабелів із подвійним екраном 
для передачі  електричних сигналів від сенсорів до їх первинних вимірювальних перетворювачів [7].  

Розв'язання наведених проблем та підвищення завадостійкості вимірювальних перетворювачів, ліній 
передачі інформації та вторинних перетворювачів може бути вирішена за рахунок застосування в структурі 
системи технічної діагностики волоконно-оптичні лінії передачі інформаційних даних та за необхідності 
передачі оптичної енергії для живлення вимірювальних перетворювачів в ізольованій зоні. Така заміна 
дозволить:  підвищити стійкість систем управління та передачі виміряних даних до зовнішніх електромагнітних 
впливів; знизити рівень  перехресних завад між лініями передачі інформаційних даних; знизити масу системи 
діагностики в цілому, за рахунок зменшення маси ліній зв'язку вимірювачів і системи технічної діагностики 
потужних генераторів. 

В зв’язку із вищевикладеним, структура гібридних волоконно-оптичних вимірювачів параметрів 
механічних дефектів в потужних генераторах повинна складатись із наступних блоків: SE – чутливий елемент; 
PSCS - первинний вимірювальний перетворювач механічних параметрів із перетворювачем ємність-цифровий 
код; SW - перемикач; SigPr - блок мікроконтролера або блок попередньої обробки  сигналів; OPS - 
перетворювач оптичної енергії для живлення блоку HFOS; Optical  Tx/Rx - перетворювач код світло та світло 
код (комунікаційна підсистема); OCS CMP - модуль керування роботою системи технічної діагностики; OF - 
волоконно-оптичний  канал; Software tools – програмно-математичні засоби вторинної обробки інформаційних 
даних. 

Структурна схема, що складається з визначених блоків, наведена на рис. 2. 

 
Рис.2 

Отже, перспективним з точки зору підвищення надійності і безпеки експлуатації енергетичного 
обладнання є застосування в структурі їх систем технічної діагностики гібридних оптично-електронних 
вимірювачів  (ГОЕВ) механічних параметрів. Останнє стало можливо завдяки поєднанню переваг волоконно-
оптичних і мікроелектронних технологій при реалізації ГЕОВ. 

. 
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Анотація. Розглядається строгий електродинамічний метод розрахунку характеристик Е-площинних з’єднань 
прямокутних хвилеводів з круговими провідними вставками. Наведені та проаналізовані графіки коефіцієнтів відбиття та 
проходження п’ятиплечего симетричного з’єднання для різних значень кругового циліндра. З’ясовано, що змінюючи радіус 
кругового циліндра значення коефіцієнтів проходження та відбиття практично не змінюються при малих радіусах 
кругової вставки ( bR 1,0 ). При bR 3,0  коефіцієнти матриці розсіювання S значно змінюються. 

Ключові слова: з’єднання прямокутних хвилеводів, кругові провідні вставки, електродинамічний аналіз, метод 
добутку областей, S-матриця, коефіцієнти проходження, коефіцієнти відбиття. 
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ELECTRODYNAMIC ANALYSIS OF E-PLANE CONNECTIONS OF RECTANGULARS WAVEGUIDS 
WITH CIRCULAR INSERTS 
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Abstract. A strict electrodynamics method for calculating the characteristics of E-plane joints of rectangular waveguides 
with circular conductive inserts is considered. The graphs of coefficients of reflection and passing of a five-arm symmetrical 
connection for different values of a circular cylinder are presented and analyzed. It was found out that changing the radius of a 
circular cylinder, the values of passage and reflection coefficients practically do not change with small circular inserts radii 
( bR 1,0 ).With insertion radii greater than 0,3b, the coefficients of the scattering matrix vary considerably. 

Keywords: joints of rectangular waveguides, circular conductive inserts, electrodynamics analysis, region production 
method, S-matrix, passing coefficients, reflection coefficients. 

В вимірювальній техніці СВЧ в сантиметровому та міліметровому діапазоні широке застосування мають 
мостові та різного роду багатоплечі з’єднання прямокутних хвилеводів. Для підвищення точності вимірювань та 
зменшення втрат важливо мати пристрої, які узгодженні по вхідному хвилеводу в достатньо широкому діапазоні 
частот. В наш час вже є достатньо багато теоретичного та експериментального матеріалу в сфері аналізу 
властивостей хвилеводних координатних та некоординатних n-плечових з’єднань. Ці роботи проведені 
різноманітними методами, при різному рівні строгості та точності. Так в роботах [1-2] проведено аналіз 
узгодження Т-з’єднання в Е-площині, змінюючи область зв’язку хвилеводів в пристрої. В роботі [3] проведено 
аналіз впливу кругових вставок на характеристики Т-вузла в Е-
площині. В роботі [4] розглянуті можливості узгодження 
п’ятиплечого з’єднання прямокутних хвилеводів в Е-площині, 
які застосовуються в різних вимірювальних схемах. Мета даної 
роботи – показати можливості строгого електродинамічного 
методу добутку областей (ДО) [5] при розрахунках 
некоординатних хвилеводних вузлів з круговими 
циліндричними вставками. Розглянуто Е-площинне п’ятиплече 
симетричне з’єднання прямокутних хвилеводів з круговим 
циліндром в центрі з’єднувальної порожнини (рис. 1). 

В регулярнії частині хвилеводів вводяться відлікові 
площини Т-Т. По одному з хвилеводів до з’єднувальної 
порожнини набігає збуджуюча хвиля типу Н10, амплітуда і 
фаза якої відомі в площині Т-Т. Задача зводиться до 
знаходження в з’єднувальній порожнині компоненти и 
магнітного поля, що перпендикулярна площині рис. 1. 
Границю з’єднувальної порожнини до площин Т-Т (яка 
виділена жирними лініями) розіб’ємо на елементи 

iS : смуги та 

круговий циліндр. Нехай 
HI  – множина номерів смуг Т-Т, що 

збігаються з номерами хвилеводів, 
PI  – множина номерів 

провідних смуг, 
Сi  – номер кругового циліндра, 

PHR III  , 

}{ CR iII  . 
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Згідно з методом ДО компоненту и будемо шукати у вигляді 



Ii

i ruru )()( , де кожна функція )(rui  

задовольняє однорідному рівнянню Гельмгольца поза свого i-го елемента. Для функцій )(rui  справедливі 

інтегральні рівності 
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п – нормаль, що спрямована згідно рис. 1, ),( rrGi   – функція Гріна, що задовольняє однорідній 

граничній умові Неймана на елементі iS , яка може бути записана у вигляді розвинення в ряд по парним 

функціям Матьє для RIi   і по функціям Ханкеля для Cii  . В силу безперервності електромагнітного поля в 

однорідному середовищі 





Ij

ji rurU )()( B-Br , HIi ,    (3) 

де В-В – площина, що розташована в регулярній частині i-го хвилеводу згідно рис. 1. 
Рівняння (1) – (3) утворюють систему інтегро-диференціальних рівнянь відносно функцій )(rUi , 

HIi , та )(rui , Ii . Функцію )(rUi  шукаємо у вигляді розвинення за власними хвилями хвилеводу, )(rui  – 

у вигляді розвинення за парними функціями Матье для RIi   і за функціями Ханкеля для Cii  . В результаті 

отримаємо нескінченну систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів зазначених розвинень, яка 
може бути розв’зана методом редукції. 

На рис. 2 показані графіки залежностей модулів коефіцієнтів матриці розсіювання ikS  розглядуваного 

з’єднання від частотного параметра )2/(  bk , де   22 22   ak , a і b – розміри стінок хвилеводів, λ – 

довжина хвилі у вільному просторі, при різних радіусах R кругового циліндра. Прийнята наступна нумерація 
кривих: 1– bR 1,0 ; 2– bR 3,0 ; 3– bR 5,0 ; 4– bR 7,0 . Пунктирною лінією показані характеристики 
п’ятиплечего з’єднання без кругової циліндричної вставки. Коефіцієнт відбиття 11S  мало залежить від радіуса 

штиря при його розмірах bR 1,0  (крива 1). Ця залежність зростає при збільшенні значення радіуса та значно 
посилюється в кінці робочого діапазону. При bR 3,0  коефіцієнт відбиття зменшується, а коефіцієнт 
проходження 21S  збільшується. При bR 3,0  коефіцієнт відбиття починає різко зростати, коефіцієнт передачі 

до сусіднього плеча 21S  зменшується. Коефіцієнт проходження 31S  при збільшенні радіуса кругового циліндра 

зменшується. Треба відмітити, що в частотній точці 1,0  відбуваються резонансні ефекти при bR 5,0 , які 
характеризуються різкою зміною характеру поведінки кривих модулів елементів матриці розсіювання S. 

 
Рис. 2 
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Результати, які опубліковані у даній роботі, можуть бути застосовані, як при розробці реальних 
пристроїв на основі прямокутних хвилеводів, так і для з’єднань інших ліній передач, для аналізу яких 
використовуються хвилеводні моделі, наприклад, полоскові лінії.  
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Анотація. Представлено результати досліджень щодо реалізації покриття звуковим мовленням автошляхів із 
застосуванням синхронних мереж аналогових FM та цифрових DAB+ передавачів. Надано рекомендації щодо 
розташування передавачів, визначення їх характеристик та мінімізації зон спотворень, що можуть виникати у 
синхронних одночастотних мережах. 

Ключові слова: синхронна мережа, зона покриття, захисне відношення за радіочастотою, зона спотворень. 
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Annotation. The results of studies on the implementation of motorways coverage by audio broadcasting with the use of 
synchronous networks of analogue FM and digital DAB+ transmitters are presented. It’s emphasized the importance of deploying 
such networks taking into account the popularity of in-car reception, as well as the possibility of warning about emergency situations 
on the roads. Estimation of coverage is executed on an example of the motorway Kyiv-Odessa.  

The required values of the synchronous network planning parameters, such as minimal median field strength and 
radiofrequency protection ratios, are specified in view of that reception is carried out in moving car. Recommendations on location 
of transmitters, determination of their characteristics and minimization of distortion areas, that may occur in synchronous single-
frequency networks are given.  

The estimation of the distortion areas of synchronous FM broadcasting is executed both for monophonic and for 
stereophonic signals, and possible distortions are observed. The analysis of coverage by digital DAB+ broadcasting using the 
network parameters recommended for FM transmission is performed. Recommendations are given for improving the reception 
quality in a synchronous single-frequency network of DAB+ transmitters. 

Keywords: synchronous network, coverage area, radio frequency protection ratio, distortion area. 

 

Європейський досвід розвитку звукового мовлення продовжує доводити доцільність та ефективність 
розбудови одночастотних синхронних мереж, що призначені для обслуговування автошляхів [1]. Їх 
застосування дозволяє як здійснювати оповіщення водіїв щодо стану руху на дорозі, погодних умов, можливих 
надзвичайних ситуацій, тощо, так і передавати інформаційні програми, адресовані не тільки водіям, але і 
пасажирам і мешканцям розташованих поруч із автомагістраллю населених пунктів.  

Нині ми спостерігаємо, що в країнах Європи одним з найважливіших показників стану впровадження 
цифрового мовлення є покриття автомобільних шляхів, що оцінюється як протяжність тієї частини доріг, на 
якій існує можливість приймання сигналів програм цифрового мовлення, подана як відсоток від загальної 
протяжності автошляхів країни. Як відомо, найбільш поширеним типом приймання сигналів звукового 
мовлення є приймання у автомобілі під час руху [1]. Тому покриття мовленням саме автошляхів є досить 
важливим та актуальним завданням. Враховуючи зазначене вище, у новому Європейському Кодексі 
електронних комунікацій висунуто вимогу щодо реалізації функції приймання сигналів у нових автомобільних 
приймачах [2].  

У країнах Європи існує практика використання одночастотних синхронних мереж аналогового FM 
мовлення для покриття автошляхів [3, 4], що стосується розбудови одночастотних мереж цифрового мовлення – 
це все ще є предметом досліджень. Досвід аналогового мовлення показав, що планування і подальша розбудова 
таких мереж є досить складними через необхідність врахування лінійних і нелінійних спотворень, що 
неодмінно виникатимуть у аналогових синхронних мережах [5, 6].  

Насамперед, для мінімізації спотворень є необхідним дотримання вимог щодо захисних відношень за 
радіочастотою (А). Результати досліджень спотворень приймання  сигналів, випромінюваних передавачами 
синхронної мережі, у автомобілі під час руху показали, що доцільно використовувати значення захисних 
відношень А = 12 дБ для стерео- та А = 6дБ для моно приймання [5]. Із дотриманням цих значень можна 
скоротити протяжність зон спотворень. 
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Разом із захисними відношеннями за радіочастотою ще одним параметром планування мережі, що має 
бути визначеним є мінімальна медіанна напруженість поля Emin med. За результатами досліджень [7] цей 
параметр має бути рівним 67,97 дБ(мкВ/м) для стереорежиму та 46,73 дБ(мкВ/м) для монорежиму. 

Із використанням отриманих значень параметрів планування було проведено розрахунок покриття 
звуковим мовленням автошляху Київ-Одеса. Місця розташування передавачів FM мовлення та їх розраховані 
ефективно випромінювані потужності надано в табл. 1. 

Таблиця 1 – Розташування радіомовних FM передавачів синхронної мережі та їх потужності 

Розташування передавача 

Область Населений пункт 

Ефективна 
висота підвісу 

передавальної антени, м 

Ефективна випромінювана 
потужність передавача, дБВт 

Одеська Одеса 160 40,26 

Одеська 
Петровірівка 

(Жовтень) 
175 37 

Одеська Любашівка 55 28,44 

Кіровоградська 
Благовіщенське 

(Ульянівка) 
115 34,3 

Черкаська Буки 170 40,01 

Київська Біла Церква 85 31,14 

Київська Київ 270 42,82 

 
Результати щодо визначення протяжності зон спотворень надано в табл. 2. 

Таблиця 2 – Результати розрахунків довжини зон спотворень 

Ділянка 
Довжина 
ділянки, км 

Зона спотворень для 
стерео, км  

Зона спотворень для 
моно, км 

Одеса – Петровірівка (Жовтень) 99,3 17,2 4,5 
Петровірівка (Жовтень) – Любашівка  67,1 10,2 3,5 
Любашівка – Благовіщенське (Ульянівка) 56,4 8,5 4,5 
Благовіщенське (Ульянівка) – Буки 87,8 10,5 3,5 
Буки – Біла Церква 77,3 8,5 4,0 
Біла Церква – Київ 98,4 13,5 5,5 

 
За підсумками розрахунків, можна відзначити наступне: 
- в межах зони спотворень моноприймання основним видом спотворень прийнятого сигналу, що 

визначає остаточну якість звучання, є нелінійні спотворення. В межах зони спотворень стереоприймання 
враховувалася дія нелінійних та перехідних спотворень; 

- найбільш критичними спотвореннями за суб’єктивними оцінками слухачів є нелінійні спотворення, 
тому результат розрахунку довжини зон спотворень моноприймання є більш інформативним – він показує 
довжину тих ділянок, у межах яких приймання буде здійснюватися з найгіршою якістю. Найбільша відносна 
довжина зони нелінійних спотворень складатиме 5,6 % (ділянка Біла Церква – Київ). Відповідну цьому відсотку 
відстань 5,5 км (табл. 2) автомобілем зі швидкістю 100 км/год буде пройдено за 3,3 хв, що можна вважати 
прийнятним. 

Якщо припустити, що у наведеній синхронній мережі з розташуванням та характеристиками 
передавачів, відповідними табл. 1, використовується технологія цифрового мовлення DAB+, то варто прийняти 
до уваги наступне: 

- за обраного розташування передавачів у тих точках приймання, у яких рівні сигналів, 
випромінюваних сусідніми передавачами, близькі за значенням, затримки сигналів ∆τ будуть такими, що не 
перевищуватимуть захисний інтервал COFDM символу цифрового сигналу, який згідно стандарту на систему 
DAB+ складає 246 мкс [8]; 

- за використання режиму завадостійкості EEP 3A (рівний захист від помилок, швидкість загорткового 
коду ½) визначено, що необхідна мінімальна медіанна напруженість поля дорівнює 60,52 дБ(мкВ/м) [7], тобто 
дещо менша ніж для аналогового стереофонічного FM мовлення. 

Розрахунок показав, що за використання значень ефективної випромінюваної потужності передавачів, 
наданих в табл. 1, на ділянках між сусідніми передавачами будуть існувати зони, в межах яких напруженість 
поля буде недостатньою для здійснення приймання сигналу. Враховуючи пороговий характер системи 
цифрового мовлення, таких зон бажано уникати. Хоча сучасні алгоритми декодування цифрових сигналів 
звукового мовлення дозволяють виконувати маскування помилок і забезпечити відсутність переривання 
звукового сигналу під час прослуховування, треба виконувати планування мережі таким чином, щоб, наскільки 
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це можливо, уникнути таких зон. Зокрема, у даному випадку доцільним було б підвищення ефективної 
випромінюваної потужності передавачів. 
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Анотація. Зроблено модель для дослідження завадової обстановки 4G LTE (E-UTRA). Представлено 
результати модулювання завад на лінії вгору (UL) при  використанні секторних антен базових станцій. 
Враховується технологія контролю потужності для зменшення завад. Надано рекомендації щодо 
використання технології ААР для зменшення завад в мережі E-UTRA 

Ключові слова: внутрішньосистемна завада, зона покриття, захисне відношення за радіочастотою, 
зона спотворень. 
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Abstract. A model for investigating the 4G LTE (E-UTRA) Obstacle situation has been made. The results of 
modulation of uplink (UL) noise over the use of sectoral antennas of base stations are presented. The technology of 
power control is used to reduce noise. Recommendations on the use of AAP technology to reduce interference in the E-
UTRA network are provided 
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Однією із важливих проблем розгортання мереж рухомого зв'язку є мінімізація використовуваного 

частотного ресурсу при забезпеченні внутрішньосистемної електромагнітної сумісності. Водночас підвищення 
ефективності використання частотного ресурсу та зменшення завад може суттєво збільшити пропускну 
здатність мережі. 

В роботі розглядається моделювання завад в мережі рухомого зв’язку E-UTRA та можливості 
технології адаптивних антенних решіток (ААР) [1] для зменшення завад в мережі. 

На лінії вгору абонентські станції в чарунках на співпадаючих частотах створюють завади в каналі 
приймання базової станції. У цьому випадку відношення сигнал/(завада+шум) визначається виразом [2]: 

1
k

rx
N

n int
k

P
SINR

P P



 ,                                                                               (1)

 

де 
rxP  – потужність сигналу абонентської станції на вході приймача базової станції; 

nP  – потужність шумів 

приймача БС; 
kintP  – потужність завади від абонентської станції, що працює на співпадаючій частоті; N  – 

кількість абонентських станцій, що працюють на співпадаючій частоті та створюють заваду.   
Особливістю сучасних мереж рухомого зв’язку є застосування алгоритму контролю потужності для 

абонентських станцій. Це означає, що абонентські станції термінали не випромінюють максимальну потужність 
весь час. Для цілей дослідження сумісності в системі LTE використовується механізм управління потужністю 
відкритого циклу, що засновано на втратах поширення радіохвиль [3]: 

max minmin 1, max ,
i

i

i
trm

x ile

L
P P R

L





         
      ,                                                    (2)

 

де 
itrmP  – потужність передавача абонентської станції; maxP  – максимальна потужність передавача абонентської 

станції, відповідно до стандарту; динамічний діапазон зміни потужності передавача абонентської станції; iL  – 
втрати при поширенні радіосигналу між базовою та абонентською станціями; тужність шумів приймача БС;   

– коефіцієнт балансування потужності для різних АС, залежно від стану радіоканалу; x ileL   – втрати поширення, 
з урахуванням запасу на завмирання. 
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В роботі розглядається періодична структура у вигляді плоскої регулярної гексагональної решітки, що 
містить сім чарунок та три секторні антени у кожній чарунці (рис. 1). АС розподілені рівномірно в секторі.  

Спрощений алгоритм моделювання завадової обстановки 
наступний. 

1. Встановлюються вихідні дані мережі рухомого 
зв’язку: розмір чарунки, щільність розташування 
АС, висоти антен БС та АС,  відсоток АС 
всередині приміщення, енергетичні показники 
роботи обладнання, діаграма спрямованості 
антени БС, частота роботи мережі 

2. Визначається потужність усіх передавачів АС, 
відповідно до (2). 

3. Визначаються втрати при поширенні радіосигналу 

kL  ( k i ) між абонентськими станціями, що створюють 

заваду та центральною базовою станцією. 
4. Визначається потужність завади від абонентської 

станції, що працює на співпадаючій частоті
kintP : 

 ,
k kint trm k kP P L G     ,   

   (3) 
де  ,kG    – коефіцієнт підсилення антени базової 

станції для якої створюються звади. 

5. Визначається сумарна потужність завади на вході базової станції від абонентських станцій 
1

k

N

int
k

P

 .  

6. Розраховується відношення 
lSINR  ( l i k  ) від кожної абонентської станції на вході приймача БС.  

У загальному випадку застосування технології ААР може підвищити відношення 
lSINR  за рахунок: 

 збільшення значення потужності сигналу абонентської станції на вході приймача базової станції при 
збільшенні коефіцієнта підсилення антени; 

 зменшення потужності завади від абонентської станції при формуванні нулів діаграми спрямованості 
у завадових напрямках. 

Використання адаптивних антенних решіток у мобільному зв’язку сучасних та новітніх поколінь 
дозволяє більш ефективно використовувати радіочастотний ресурс та функціонувати у складних завадових 
ситуаціях. 

Виходячи з цього є необхідним аналіз переваг використання ААР у порівнянні з існуючими антенними 
решітками, у тому числі у задачах зменшення рівня завад у мережі E-UTRA. 

 

Література 

1. Balanis,C., And Ioannides,P. Introductiontosmart antennas. Synthesis Lectures on Antennas 2, 1 (2007), 1– 175. 

2. Чернобай Р.И. Анализ повышения пропускной способности при использовании SFR в сети E-UTRA /  
Р.И. Чернобай, Д.А. Маковеенко // Холодильная техника и технологии. – 2014. – № 1. – С. 76 – 80. 

3. Report ITU-R ВТ.2241. Compatibility studies in relation to Resolution 224 in the bands 698-806 MHz and 790-862 
MHz. – Geneva: ITU, 2012. – 85 p. 

 

Рисунок 1 – Плоска регулярна решітка, 
що містить сім чарунок та три секторні антени у 

кожній чарунці для моделювання завад 
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Анотація. Більшість криптосистем сучасної криптографії можна реалізувати на еліптичних кривих. 
Ми розглядаємо криві Едвардса над скінченним полем які на даний момент є є одними з найбільш 
перспективних носіїв точок в силу швидкості групової операцій на цій кривій [1, 2, 14]. Ці криві можна 
використати для побудови криптостійкого генератора. В цій статті знайдено критерій підрахунку порядку 
кривої Едвардса над простим скінченним полем і pF  і його розширенням np

F . 

Ключеві слова: скінченне поле, еліптична крива, крива Едвардса, порядок кривої Едвардса, символ 
Лежандра, квадратичний лишок, алгебраїчна крива, група точок квазіеліптичноїкривої, порядок групи точок 
кривої. 
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Abstract. Most cryptosystems of the modern cryptography can be naturally transform into elliptic curves. We consider 
Edwards algebraic curves over a finite field, which at the present time is one of the most promising supports of sets of points that are 
used for fast group operations [1, 3, 4]. These are found in asymmetric cryptosystems. In particular, for constructing random crypto-
stable sequences. This paper aims to find method of order counting of Edwards curve over the finite field pF  and its extension np

F .  

Keywords: reproduction device, spectral characteristics, expert, background brightness, the Rabkin atlas of color, region 
reproducible colors. 

 
This paper aims to find the criterion and sufficient conditions for the supersingularity of the Edwards curve and 

the elliptic curve in the Montgomery form over the finite field pF  also a generalization of this criterion for a finite 

algebraic extention of pF .  

Till now it was proved that only for coefficients 12, 2d d -= =  over pF  [1].  The set of all coefficients of dE
 

which contribute supersingularity of dE  over  pF  is researched in this paper.  Also in purpouse of our paper is criterion 

and sufficient conditions of Edwards and elliptic curves  supersingularity  over np
F , viz our purpouse is researching of 

the parametrs set such that whereby we get a pair of cirves with Frobenius trace which is equal to zero. 
It was found not only the set of such coefficients  and characteristics of fields where these curves are 

supersingular and general formula which provids a way to check for supersingular curve over a field np
F . In this paper 

the result about supersingular curves with coefficients 12, 2d d -= =  over pF  obtained in [1]  was generalized also 

formulation of Theorem 3 was  refined. The same research was provided for elliptic curve in the Montgomery form 
over fields pF  and np

F .  

We find not only a specific set of coefficients with corresponding field characteristics, for which these curves 

are supersingular but also a general formula by which one can determine whether a curve 
[ ]d pE F

 is supersingular  over 
this field or not.  

The embedding degree of the supersingular curve of Edwards over np
F  in a finite field is investigated, the field 

characteristic where this degree is minimal is found. 
The criterion of supersungularity of the Edwards curves is found over np

F , and the generator of crypto stable 

sequence on an elliptic curve with a deterministic lower estimate of its period is proposed. 
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We consider algebraic affine and projective curves of Edwards over a finite field. We find not only a specific 
set of coefficients with corresponding field characteristics, for which these curves are supersingular but also a general 
formula by which one can determine whether a curve is supersingular over this field or not. The embedding conditions 
of a group of supersingular curve [ ]d pE F  in a field kp

F  [5] with minimal degree k   of extention were found.  

Theorem 1. If  ( ) 3  4p modє and p  is a prime number and 

1

2
2

1
0 2

( ) 0( mod )

p

j j
p

j

C d p

-

-
=

єе then the order of the 

curve 2 2 2 21x y dx y+ = + coincides with order of the curve 2 2 1 2 21x y d x y-+ = +  over pF   and equal to 1EN p= +  

if 3( mod8)p є , and it equals to   3EN p= -  if 7( mod8)p є . Over the extended field np
F , where 1( 2)n modє  order 

of this curve is 1n
EN p= + , if 3( mod8)p є , and it is 3n

EN p= - , if 7( mod8)p є . 

Example. 1
2 2

3 28E E
N N p-= = - = .  

Corollary 1. If coefficient d  of dE  is such that 

1

2
2

1
0 2

( ) 0( mod )

p

j j
p

j

C d p

-

-
=

єе , then dE   has 1 2( )
d

p
p

- -  points 

over pF   and birational equivalent  [1]  curve ME  has p +1 points over pF .   

Corollary 1. If the coefficient of the curve satisfies the supersingularity 

1

2
2

1
0 2

( ) 0( mod )

p

j j
p

j

C d p

-

-
=

єе  equation 

studied in Theorem 1, then dE  has 1 2( )
d

p
p

- -  points over pF  a boundary-equivalent [1] curve with p + 1 points over 

pF . 

Theorem 2. The number of points of the projective curve of Edwards is equal to 

( )

1 1
1 12 212 22 2

1 1
0 02 2

( 1 2 ( 1) ( ) (( 1) ( ) mod)( 1) 3)

p p
p p

j j j j
p p

j j

p C d C d pp

- -
+ +

-

- -
= =

+ + + - є ---е е . 

Property. The embedding degree [5] of the supersingular curve 1,dE  is equal to 2. 
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НЕЙРОННА МЕРЕЖА ДЛЯ ПОШУКУ ФУНКЦІЙ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЩО  ПОВ'ЯЗУЮТЬ ЗМІННІ 
ЛІНІЙНИХ І НЕЛІНІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В ГТУ 
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Анотація. Геометрична теорія управління (ГТУ) – один з перспективних методів при пошуку оптимальних 
управлінь технологічними процесами, так як вона дозволяє відмовитися від синтезу законів управління для нелінійних 
об'єктів і шляхом еквівалентних перетворень за допомогою зворотного зв'язку в просторі "вхід-стан" отримувати лінійні 
системи, для яких добре розроблені методи теорії управління. Після синтезу регуляторів або законів управління для 
лінійних систем здійснюється перехід в простір початкової нелінійної системи. Широкому застосуванню ГТУ заважають 
дві причини, перша з яких – трудомісткі аналітичні перетворення, пов'язані з обчисленням похідних Лі, визначенням 
інволютивними розподілів, обчисленням функцій перетворення, що зв'язують змінні лінійних і нелінійних моделей. Друга – 
помітні обмеження на праві частини звичайних диференціальних рівнянь, що описують об'єкт управління – праві частини 
рівнянь, як правило, не повинні містити більше одного-двох одночленів. Це пов'язано з тим, що для визначення функцій 
перетворення необхідно вирішувати систему рівнянь в приватних похідних при обмеженнях у вигляді диференціальних 
неравенств. Розв'язання цієї системи не викликає особливих труднощів при виконанні зазначених обмежень, але дуже 
ускладнюється при їх недотриманні. У зв'язку з цим необхідні нові конструктивні підходи для розв'язання вказаної системи 
рівнянь в приватних похідних. 

Ключові слова: геометрична теорія управління, функції перетворення, системи диференціальних рівнянь в 
частинних похідних, нейронна мережа. 
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Annotation. Geometric Control Theory (GCT) is one of the most promising methods in the search for optimal control of 
technological processes, as it allows you to abandon the synthesis of control laws for nonlinear objects and by equivalent 
transformations using feedback in the space "input-state" to obtain linear systems, for which methods of management theory are well 
developed. After the synthesis of regulators or control laws for linear systems, the transition to the initial non-linear system space 
takes place. Widespread use of GCT interferes with two reasons, the first of which is laborious analytical transformations associated 
with the calculation of Lie derivatives, determining the involutivity of distributions, calculating transformation functions, linking 
variables of linear and nonlinear models. The second is noticeable restrictions on the right-hand sides of ordinary differential 
equations describing the control object. The right parts of the equations, as a rule, should not contain more than one or two 
monomials. This is due to the fact that to determine the transformation functions it is necessary to solve a system of partial 
differential equations with restrictions in the form of differential inequalities. The solution of this system does not cause any special 
difficulties in fulfilling the indicated restrictions, but is very complicated when they are not followed. In this connection, new 
constructive approaches are needed to solve this system of partial differential equations. 

Keywords: geometric control theory, transformation functions, systems of partial differential equations, neural network. 
 
Геометрична теорія управління (ГТУ) – один з перспективних методів при пошуці оптимальних 

управлінь технологічними процесами, так як вона дозволяє відмовитися від синтезу законів управління для 
нелінійних об'єктів і шляхом еквівалентних перетворень за допомогою зворотного зв'язку в просторі "вхід-стан" 
отримувати лінійні системи. Після синтезу регуляторів або законів управління для лінійних систем 
здійснюється перехід в простір початкової нелінійної системи. Широкому застосуванню ГТУ заважають дві 
причини, перша з яких – трудомісткі аналітичні перетворення, що пов'язані з обчислення похідних Лі, 
визначенням інволютивності розподілів і т.і. Друга – помітні обмеження на праві частини звичайних 
диференціальних рівнянь, що описують об'єкт управління – праві частини рівнянь, як правило, не повинні 
містити більше одного-двох одночленів. Це пов'язано з тим, що для визначення функцій перетворення 
необхідно вирішувати систему рівнянь в частинних похідних при обмеженнях у вигляді диференціальних 
неравенств. Розв'язання цієї системи не викликає особливих труднощів при виконанні зазначених обмежень, 
але дуже ускладнюється при їх недотриманні. У зв'язку з цим необхідні нові конструктивні підходи для 
розв'язання вказаної системи рівнянь в частинних похідних. Розглянемо один з них. 

Аналіз літератури [1 – 5] показує, що лінеаризація нелінійних систем з одним або більшим числом 
управлінь зі зворотним зв'язком за станом виконується багато в чому аналогічно, тому розглянемо на початку 
проблеми лінеаризації для нелінійної системи зі скалярним керуванням [2, 3] 

 ,)()( u
dt

d xhxfx
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де )...,,,( 21 nxxxx  – вектор станів нелінійної системи; 
T

21 ))(...,),(),(()( xfxfxf nxf , 

T
21 ))(...,),(),(()( xhxhxh nxh , 0)0( if , ni ...,,2,1  – гладкі функції, причому початок 

координат при 0u , є точкою рівноваги; u – скалярне управління. 
Метод лінеаризації зворотним зв'язком за станом передбачає виконання таких кроків [2, 3]: 
Крок 1. Для початкового нелінійного об'єкта управління визначається матриця керованості 

 |,...| 1hadhadhM ffy
 n   

де fLhLhfhad hff  ],[  – скобки Лі векторних функцій )(xf , ;)(xh  f
x
hhL f d

d
 – похідна Лі 

від векторної функції векторного аргументу )(xh  по функції )(xf ; had f
1n  – похідна Лі )1( n -го порядку 

від векторної функції )(xh  по функції )(xf . 

Крок 2. Формується множина векторів ...,,,( hadhM fb   ,3had f
n  )2had f

n  з колонок матриці 

керованості yM  (без )1( n -ої колонки). Визначається yMdet . 

Крок 3. Якщо множина векторів bM  инволютивна і 0det yM , то існують перетворення 

управління vbbu )()( 21 xx   і станів )(1 xTq  , які дозволяють початкову нелінійну систему 

диференціальних рівнянь записати в формі Бруновського: 
 

 v
dt

dq
q

dt

dq
...q

dt

dq
q

dt

dq n
n

n   ,,,, 1
3

2
2

1   

 

і отримати систему диференціальних рівнянь в частинних похідних для визначення 1T   

 ,20,01  ,niT i had f  (1) 

при обмеженні  

 01
1   had n

fT , где 
x
x

d

dT
T

)(1
1  . (2) 

Перехід від змінних лінійної моделі в формі Бруновського до змінних нелінійної моделі навіть при 
скалярному управлінні, є непростим завданням, яка в загальному випадку вимагає нетривіального рішення 
системи диференціальних рівнянь в частинних похідних при обмеженнях у вигляді диференціальних 
неравенствах. При векторному керуванні об'єктом, як правило, зростає число рівнянь в системі 
диференціальних рівнянь в частинних похідних і збільшується число обмежень. Такі системи рівнянь в 
загальному випадку для свого вирішення потребують трудомістких алгоритмів або застосування евристичних 
підходів, або поєднання того й іншого. При цьому, труднощі визначення функцій перетворення істотно 
залежать від числа одночленів і їх виду в правих частинах диференціальних рівнянь вихідної системи 
нелінійних рівнянь. Разом з тим, досвід застосування ГТУ показує, що функції перетворення в більшості 
випадків мають простий вигляд, наприклад: 

 

,,,,,)...,,,(

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

;,,)...,,,(

};...,,,{,)...,,,(

11

11

M

M
M







pggpggplkg

ggggplkg

plkggplkg

x...xx x...xxxxxT

xxxxxxxT

xxxxxxxxT

 (6) 

де )...,,,( plkg xxxT  – функція перетворення для g-ої клітини Бруновського. У цьому випадку пошук 

перетворення можна виконати за допомогою нейронної мережі, узагальнена архітектура якої приведена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Узагальнена архітектура нейронної мережі для пошуку функцій перетворення 

Рішення різних завдань управління за допомогою ГТУ підтвердило можливість і ефективність 
використання запропонованої нейронної мережі для пошуку функцій перетворення, що зв'язують змінні 
лінійної і нелінійної моделей. 
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Анотація. Досліджено фізичні властивості синтезованих матеріалів µ-алкоксо(купрум, бісмутвмісних) 

ацетилацетонатів такого складу: [Cu3Ві(С5Н7О2)4(OСН3)5] (І), та [Cu3Bi(С5Н7О2)4(OC2H5)5] (ІІ), де С5Н7О2 = H3C–C(O)–
CH–C(O-)–CH3. На основі даних елементного, рентгенофазового аналізів, магнетохімічного, ІЧ-спектроскопічного і 
термогравіметричного досліджень подано схеми розміщення хімічних зв’язків в комплексних сполуках (І) та (ІІ). З 
експериментальних вимірювань розраховано питому провідність досліджених матеріалів. При температурі Т1 = 323 К 
питома провідність матеріалу (І) дорівнює σ1 = 1,25·10-8 (Ом·м)-1, а при Т2 = 393 К –  2=1,410–2(Омм)–1. Питома ж 
провідність досліджуваного матеріалу (ІІ) при Т1 = 323 К – σ1 = 2,5·10-10 (Ом·м)-1, а при  Т2 = 413 К склала – σ2 = 3,43·10-3 

(Ом·м)-1. На основі цих даних визначена ширина забороненої зони досліджуваних матеріалів: 1 2,18еВ   для першого 

матеріалу та 2 2,096еВ   – для другого. Доведено, що такі матеріали є напівпровідниками з обома типами провідності. 

Подано графічні залежності зміни опору матеріалів під впливом температури, та отримано результати зміни Холлівської 
напруги при дії на них магнітного поля. 

Ключові слова: індукція, магнітне поле, концентрація, напівпровідник, гетерометалічні комплексні сполуки. 
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Abstract. The physical properties of synthesized materials are investigated μ-alkoxy(cuprum, bismutcontaining) 

acetylacetonates of the following composition: [Cu3Ві(С5Н7О2)4(OСН3)5] (І), and [Cu3Bi(С5Н7О2)4(OC2H5)5] (ІІ), where С5Н7О2 = 
H3C–C(O)–CH–C(O-)–CH3. On the basis of elemental, X-ray phase analysis, magnetochemical, IR-spectroscopic and 
thermogravimetric studies, schematics of the location of chemical bonds in complex compounds (I) and (II) are presented. From the 
experimental measurements, the specific conductivity of the investigated materials was calculated. At a temperature Т1 = 323 K, the 
specific conductivity of the material (I) is equal to σ1 = 1,25·10-8 (Om ·m)-1, and at T2 = 393 K (II) – σ2 = 1,4·10-2 (Om·m)-1. The 
specific conductivity of the investigated material at T1 = 323 K is σ1 = 2,5·10-10 (Om·m) -1, and at T2 = 413 K was σ2 = 3,43·10-3 
(Om·m)-1. Based on these data, the width of the bandgap of these materials was determined: 1 2,18еV   the first material and 

2 2,096еV   the second. It is proved that such materials are semiconductors with both types of conductivity. The graphic 

dependences of the resistance of the materials under the influence of temperature are given, and the results of the change in the 
Hall's voltage under the magnetic field influence are obtained. 

Keywords: induction, magnetic field, concentration, semiconductor, heterometal complex compounds. 
 

Однією з актуальних задач сьогодення є вимірювання параметрів неелектричних величин. 
Напівпровідниковий матеріал є тим матеріалом з якого створенні більшість первинних сенсорів, таких величин. 
Сенсори магнітного поля, температури, вологості не є виключенням [1-3]. 

Метою даної роботи є дослідження фізичних параметрів синтезованих напівпровідникових матеріалів. 
З літератури [4 – 6] відомо, що гетерометалічні комплексні сполуки, які містять у своєму складі два або більше 
різних атомів металів володіють напівпровідниковим типом провідності, інтервал робочих температур яких 
залежить від природи центральних атомів металів, місткових лігандів, стереохімії метал-лігандного оточення, і 
можуть бути використані як напівпровідниковий матеріал для виготовлення 
різного виду сенсорів. 

З метою пошуку нових гетерометалічних комплексних сполук, які володіють 
напівпровідниковими властивостями була розроблена методика синтезу 
гетерометалічних µ-алкоксо(купрум, бісмут)вмісних ацетилацетонатів такого складу: 
[Cu3Ві(С5Н7О2)4(OСН3)5] (І), [Cu3Bi(С5Н7О2)4(OC2H5)5] (ІІ), де С5Н7О2 = = H3C–C(O)–
CH–C(O-)–CH3. Склад, будова та фізико-хімічні властивості синтезованих 
гетерометалічних µ-алкоксо(купрум, бісмут)вмісних ацетилацетонатів (І) та (ІІ), 
доведено на основі даних елементного, рентгенофазового аналізів, 
магнетохімічного, ІЧ-спектроскопічного і термогравіметричного досліджень [7]. 
Для виділених комплексних сполук (І) та (ІІ) на основі проведених досліджень 
встановлений склад та запропоновано таку схему розміщення хімічних зв’язків 
(рис. 1, 2) [7]: 

В експериментальних дослідженнях використовували циліндричні зразки 
масою 0,1 г µ-метоксо(купрум, бісмут)вмісного ацетилацетонату (І) та 0,12 г  
µ-етоксо(купрум, бісмут)вмісного ацетилацетонату (ІІ) з об’ємом 17,67·10-9  м3 . 

 
Рис. 1. Схема розміщення 
хімічних зв’язків  в µ-
алкоксо(купрум, 
бісмут)вмісних 

ацетилацетонатах: 
для сполуки (І) R = CH3 а 

для  (II) R = C2H5:
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Експериментальні зразки виготовляли із синтезованих однорідних порошків гетерометалічних комплексних сполук 
(І) та (ІІ) методом пресування за допомогою спеціального пристрою. Виходячи з цих даних, було розраховано 
густину речовин, яка для сполуки (І) дорівнює – 5,659103 кг/м3, а для сполуки (ІІ) – 6,79103 кг/м3 відповідно. 

Дослідження електропровідних властивостей даних матеріалів (І) та (ІІ) в спресованому вигляді в інтервалі 
температур 323 – 393 К показало, що при підвищенні температури їх питомий опір різко зменшується, що є типовим 
для напівпровідникових матеріалів. 

Для розрахунку ширини забороненої зони досліджуваних матеріалів, з експериментальних вимірювань, 
було розраховано питому провідність. При абсолютній температурі Т1  = 323 К питома провідність µ-
метоксо(купрум, бісмут)вмісного ацетилацетонату (комплексна сполука (І)) дорівнює σ1 = 1,25·10-8 (Ом·м)-1, а при  
Т2 = 393 К - σ2 = 1,410-2 (Омм)-1. Питома ж провідність µ-етоксо(купрум, бісмут)вмісного ацетилацетонату 
(комплексна сполука (ІІ)) при Т1  = 323 К -  σ1 = 2,5·10-10(Ом·м)-1, а при Т2  = 413 К дорівнює - σ2 = 3,43·10-3(Ом·м)-1. 

На основі цих даних визначена ширина забороненої зони досліджуваних матеріалів: Е1 = 2,18 еВ для 
першого матеріалу та Е2 = 2,096 еВ – для другого. 

Розрахунки підтверджують, що дані матеріали є дійсно напівпровідниками, причому з носіями струму 
обох знаків. 

Для проведення експериментальних вимірювань з синтезованих матеріалів виготовляли пластини розмірами  
0,5×0,5×0,15 мм, та досліджували залежність їх опору від температури. Графічну залежність зміни опору 
напівпровідникових пластин від температури подано на рис. 2. 

Як видно з рисунка 2, опір зразків стрімко падає при підвищенні 
температури: так при температурі 273 К для µ-метоксо(купрум, 
бісмут)вмісного ацетилацетонату (матеріал (І)) він рівний 9,011017 Ом, а 
при 493 К – 1 Ом; тоді як для µ-етоксо(купрум, бісмутвмісного) 
ацетилацетонату ( матеріал (ІІ)) при температурі 273 К опір дорівнює 
2,571019 Ом, а при 493 К – 144,05 Ом. Це свідчить про те, що дані 
матеріали є перспективними для створення термочутливих резисторів. 

Холлівська напруга для таких матеріалів, при дії на них 
магнітного поля зростає. Так для µ-метоксо(купрум, бісмут)вмісного 
ацетилацетонату в діапазоні від 0 до 200 мТ Холлівська напруга 
збільшується від 1,12·10-11 до 2,24·10-10 В, а в інтервалі від 200 до 600 мТ – 
від 2,24·10-10 В до 6,73·10-10 В і в діапазоні від 600 мТ до 1000 мТ – 
Холлівська напруга зростає від 6,73·10-10 до 1,12·10-9 В. Аналогічна 
залежність Холлівської напруги отримана для  µ-етоксо(купрум, 
бісмут)вмісного ацетилацетонату в діапазоні від 0 до 1000 мТ. 

Як видно з проведених досліджень, використання даних 
матеріалів для виготовлення термочутливих елементів більш перспективне, а ніж для створення сенсорів магнітного 
поля. 
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Рис. 2. Логарифмічна залежність опору 
матеріалів від  температури: 1 – µ-
етоксо(купрум, бісмут)вмісний 

ацетилацетонат; 2 – µ-метоксо(купрум, 
бісмут)вмісний ацетилацетонат 
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Анотація. Розглядаються актуальність використання технологій штучного інтелекту та машинного навчання 

при дослідженні типів та характеристик опіків за допомогою їх зображень в тепловому інфрачервоному діапазоні. 
Показано можливість створення різних типів моделей, яким можна надати алгоритми з навчальними даними для 
розв’язання конкретно поставлених задач. Визначено основні питання, які потрібно враховувати при створенні моделі 
машинного навчання. 
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Abstract. The actuality of the use of artificial intelligence technology and machine learning for the achievement of 
automation in studying the types and characteristics of burns with the help of their images in the thermal infrared range is 
considered. It is established that it is possible to create different types of models that can provide algorithms with research data for 
studying specific tasks. The basic questions that need to be considered when creating a model of machine learning are determined. 
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Важливим завданням комбустіології (розділу медицини, спрямованого на лікування опіків) є 

визначення глибини пошкодження тканини при термічних впливах. Це значною мірою обумовлює траєкторію 
лікування та визначає перелік лікувальних процедур. На сьогоднішній день в Україні відсутні засоби 
апаратурного визначення глибини опіків. Аналіз світового досвіду свідчить, що єдиним технічним засобом, що 
використовується для оцінки глибини опіків є тепловізорні пристрої, які за різницею поверхневої температури 
шкіряного покрову дозволяють визначати глибину опіку.  

Штучний інтелект - розділ комп'ютерної лінгвістики та інформатики, унікальний продукт технічного 
прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися до 
нових умов в рамках свого застосування, виконувати завдання різного плану, які тривалий час були під силу 
лише людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру [1]. 

В наш час відбулося дуже багато великих і цікавих досягнень в області створення моделей штучного 
інтелекту, особливо в сфері моделювання біологічних систем. В останній час з’являеться все більше інформації 
про так звані нейронні мережі, які незабаром знайдуть активне застосовування в роботехніці, машинобудуванні 
і в багатьох інших сферах людської діяльності. Нейронні мережі – це один з напрямків наукових досліджень в 
галузі створення штучного інтелекту, в основі якого лежить прагнення імітувати нервову систему людини. До 
цього також входить її здатність до самонавчання і виправлення помилок. Нейронні мережі використовуються 
для розв'язання нечітких і складних проблем, таких як розпізнавання геометричних фігур чи кластеризація 
об'єктів [2]. 

Задачі розпізнавання об'єктів вже частково розв'язуються в рамках інших напрямків. До цього можна 
віднести розпізнавання символів, рукописного тексту, мови, аналіз текстів. Також слід згадати комп'ютерне 
бачення, яке напряму пов'язане з машинним навчанням та сферою робототехніки [3]. 

Машинне навчання реалізує в собі математичну статистику, методи оптимізації та класичні 
математичні дисципліни, але також має і власну специфіку, що пов'язана з проблемами обчислювальної 
ефективності. Існує багато методів індуктивного навчання, які розроблялися в якості альтернативи для 
класичних статистичних підходів. Велика кількість таких методів дуже тісно пов'язані з витягом інформації та 
інтелектуальним аналізом отриманих даних. 

Машинне навчання – це не тільки математична, а й практична та інженерна дисципліна. Чиста теорія, 
як правило, не призводить відразу до методів і алгоритмів, які можна застосовувати на практиці. Щоб змусити 
їх добре працювати і виконувати поставлені задачі, доводиться винаходити додаткові евристики, що 
компенсують невідповідність припущень, зроблених в теорії, для їх чіткого використання в умовах реальних 
завдань. Практично жодне дослідження в машинному навчанні не обходиться без експерименту на модельних 
або реальних даних, що підтверджує практичну працездатність методу. 
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Ідеологія машинного навчання являє собою тип штучного інтелекту, де комп'ютери “навчаються”, не 
будучи явно запрограмованими. Замість кодування алгоритму, засоби машинного навчання дозволяють 
комп'ютерам розробляти і вдосконалювати алгоритми, знаходячи моделі в величезних обсягах даних.  

Машинне навчання сьогодні використовують великі компанії для прийняття кращих бізнес-рішень на 
основі історичних даних, використовуючи глибокі алгоритми навчання для виявлення закономірностей та 
кореляцій, що дозволяє їм краще прогнозувати майбутнє. 

Для вирішення проблеми автоматизації аналізу та оцінки характеристик опіків було створено модель 
машинного навчання на базі використання фреймворку, що забезпечує функції машинного навчання і 
комп'ютерного зору в операційній системі iOS, який має назву Core ML. 

Core ML - це механізм машинного навчання, який використовується в продуктах Apple (macOS, iOS, 
watchOS і tvOS) для швидкого прогнозування або висновку з легкою інтеграцією попередньо навчених моделей 
машинного навчання, що дозволяє виконувати прогнози в реальному часі зображень або відео на пристрої [4]. 
Інтеграція зі штучним інтелектом може розблокувати величезні можливості в існуючих додатках, таких як 
включення аналізу мови, комп'ютерного зору, обробки природної мови, автоматичних відповідей і багато 
іншого. 

Перевага Core ML в порівнянні з іншими рішеннями полягає в тому, що Apple оптимізувала машинне 
навчання для роботи на пристрої, що означає зменшення споживання енергії пам'яті та зменшення затримки. Це 
також містить інформацію про користувача в пристрої, покращуючи конфіденційність. 

Create ML - це новий фреймворк, який допоможе вам легко створювати моделі машинного навчання за 
допомогою Swift та Xcode. Призначений для простоти та продуктивності у використанні. Create ML дозволяє 
використовувати в якості вхідних даних зображення, тексти і структуровані об'єкти - наприклад, таблиці [5]. 

Тренінг моделі машинного навчання передбачає надання алгоритму з навчальними даними для 
вивчення. Модель машинного навчання - це артефакт навчання, а тип моделі залежить від того, що ви хочете 
передбачити. Для того, щоб модель була корисною, вона повинна бути навчена розпізнавати дані як 
інформацію, яку вона може згодом використовувати, щоб затверджувати прогнози з відповідним алгоритмом. 

Для вирішення проблеми у ході роботи було створено модель, яка здатна аналізувати види та 
характеристики опіків за допомогою їх зображень в тепловому інфрачервоному діапазоні. Такі зображення 
дозволяють зробити огляд, визначати місце розташування об'єктів та можливість розпізнавати їх форми, і 
проводити радіометричні вимірювання, пов'язані з визначенням яскравісної температури поверхні об'єкта 
контролю. Модель навчається на даних, щоб пізніше передбачити тип опіку, коли користувач програми додає 
його зображення на пристрій. Для використання даної технології було реалізовано мобільний додаток для 
операційної системи iOS на мові програмування Swift, за допомогою якого можна аналізувати зображення 
завантажені в телефон або безпосередньо використовуючи його камеру. Підготовлена і заздалегідь навчена 
модель інтегрується у спеціально розроблений зручний мобільний інтерфейс для подальшого її використання з 
досліджуваними тестовими зображеннями. Таким чином діагностика стану опіку набуває нового рівня 
ефективності. 

Core ML є дуже потужним інструментом і добре інтегрується з іншими механізмами машинного 
навчання від Apple. Це дуже зручна система, на базі якої можна легко додавати функції комп'ютерного бачення 
та машинного навчання до будь-якого додатку. 

Актуальність даного рішення полягає в тому, що на даний момент не має зручного і швидкого методу 
точної оцінки ступеню і характеристик опіку і тому розроблений мобільний додаток є чудовою сучасною 
альтернативою існуючим методам аналізу. Представлене дослідження має цінність для використання даної 
технології в медицині, а також в інших сферах аналізу та обробки даних, отриманих шляхом навчання моделі 
для створення власної нейронної мережі. 
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МЕТОД СЕЛЕКЦІЇ ГАРМОНІЙНИХ СКЛАДОВИХ НЕСТАЦИОНАРОЙ МОДЕЛІ ТРАФІКУ НА 
ВЕЛИКИХ ВУЗЛАХ ОБМІНУ 

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 

Анотація. Розвинуто теоретичні результати в області аналізу і прогнозування нестаціонарного квазіперіодичного 
трафіка. Дано алгоритм ідентифікації моделі трафіка на крупних вузлах агрегації. Показано, що апроксимуючі моделі для 
майже регулярного трафіка дають незначну відносну похибку - близько 3%.  

Ключові слова: виміри трафіка, апроксимація і прогнозування трафіка, нестаціонарний квазіиперіодичний процес. 

 

Odegov N. A., Hordienko О.О., Yrieva O.V. 

METHOD OF SELECTING HARMONIC COMPONENTS OF THE NONSTATIONARY TRAFFIC MODEL 
ON BASIC EXCHANGE NODES 

O.S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications 

Abstract. Theoretical results are being developed in the field of analysis and forecasting of non-stationary quasi-periodic 
traffic. An algorithm for identifying a private traffic model on large aggregation sites is given. It is shown that approximating models 
for almost regular traffic give insignificant error - about 3% 

Keywords: traffic measurement, approximation and prediction of traffic, non-stationary quasi-periodic process. 
 
Різке зростання трафіку в міжнародних мережах обміну вимагає розробки надійних і досить точних 

методів прогнозування. Що стосується великих вузлів обміну, то для вирішення цього завдання є метрологічна 
основа: програми обліку трафіку типу MRTG. У роботі [1] обгрунтована модель трафіку на крупних вузлах 
агрегації у формі: 

T/),t()tkcos(a)t(a)t(V k

N

k
k  



2
1

0 ,                        (1) 

де )(0 ta  – негармонійна компонента тренду; N – кількість циклічних складових квазігармонійної компоненти 

тренду, що враховуються в явному виді ; k – складові фази; T – базовий період спостереження (доба, 

тиждень, рік, декілька років – залежно від вирішуваної задачі); )(t – реалізація деякого випадкового процесу 

на досліджуваному відрізку часу (нерегулярна складова). На рис. 1 добре видно сезонні періодичності, що 
відповідають гармонійним компонентам моделі (1), а також тенденція зростання трафіку – негармонійна 
складова тренду. 
 

 

Рисунок 1 - Трафік в точці обміну DE-CIX за 5 років [2] 

Для вирішення завдань прогнозування трафіку ефективним виявляється метод миттєвих спектрів [1]. 
Виконання перетворення Фур'є функції (1) в аналітичному вигляді дає безперервний спектр за рахунок 
негармонійної компоненти і лінійчатий спектр за рахунок гармонійних складових. Однак, при виконанні 
дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) на частотах k  відбувається додавання амплітуд гармонійних 
складових і амплітуд негармонійного тренда. У досить загальному випадку можна припустити, що 

функція )(0 ta має вигляд статечного полінома: 
n

ntbtbbta  ...)( 100 . Принципово селекцію гармонійних 

складових в цьому випадку можливо здійснити  багаторазовим диференцюванням функції (1). Справді:  
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де  1n  – символ оператора диференціювання порядку 1n . Проблема полягає в тому, що в чисельному 

аналізі похідні нерегулярної компоненти )t(]n[ 1 можуть мати дуже великі значення. Це видно з рис. 1 

(позиції 1-4 – викиди трафіку: спадання в період новорічних свят). Пропонований метод зниження впливу 
нерегулярної компоненти полягає в застосуванні фільтрації нижніх частот. Справді, нехай дано дві функції 

)(1 ts  і )(2 ts з однаковою нормою в просторі 212 ss:L  , але при цьому норми похідних цих функцій 

підпорядковані нерівності: 
][][ ss 1

1
1

2  . Позначимо оператор перетворення Фур'є деякої функції )(ty : 

)(G],y[F y  , де )(yG - спектральна щільність функції )(ty . Тоді спектральні щільності функцій )(1 ts  і 

)(2 ts будуть: ],s[F)(G  11  і ],s[F)(G  22 . В силу тотожності Парсеваля: 

QGGsG,sG  212211                                                       
(3) 

Далі покладемо, що 1Q . Спектральні щільності похідних цих функцій: 
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Без істотного обмеження спільності, що у середні значення спектральної потужності функцій дорівнюють 
нулю. Тоді норми 
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дорівнюють ефективній ширині спектра функцій )(1 ts  і )(2 ts . Застосовуючи до интегралів у виразах 

(5) теорему про середню, отримаємо що Q)(G,Q)(G ** 2
22

2
11  . Але з раніше сформульованих 

умов нерівності норм і тотожності Парсеваля випливає, що )(G)(G **  12 . Звідси умова для середніх 

частот 2
1

2
2  . Іншими словами, чим більше значення норми похідної функції, тим більша кількість 

«енергії» зосереджується в області високих частот. 
Отримані висновки дозволяють сформулювати метод селекції гармонійних складових моделі (1) у вигляді 
наступного алгоритму. 

1.За даними вимірів трафіку формується вхідна таблиця значень I,...,,i),t,V( ii 21 . 

2. У залежності від розв'язуваної задачі і характеру вхідних даних призначається граничний рівень помилки 
моделі . 

3. Над масивом ),( ii tV
 
виконується ДПФ, в результаті чого виходять два масиви відліків в частотній області: 

221 /I,...,,k,GRe,GIm kk  . 

4. Обчислюється масив значень амплітудного спектра:
5022 ,

kkk )GReG(Im)Garg(  . 

5. Обнуляються значення складових відліків )arg( kG
 
починаючи з деякого значення K  і закінчуючи 

значенням 2/I . При цьому повинна виконуватися умова 
2/I

K
k )Garg( . Тим самим, виконується процедура 

фільтрації нижчих частот. 

6. Виконується зворотне ДПФ. В результаті виходить згладжений масив значень IitV ii ,...,2,1),,( *  . 

7. У циклі виконується чисельне диференціювання масиву IitV ii ,...,2,1),,( *  і виконання ДПФ над 

результатами диференціювання до тих пір, поки значення аргументів )Garg( k не стабілізуються. Тим самим, 

чергова похідна функції )(0 ta обнуляється. 

8. Отримані значення і будуть модулями шуканих коефіцієнтів ka в моделі (1). 

Застосування даного алгоритму в конкретному випадку трафіку в точці агрегації [2] на періоді в 2 
тижні дає результати, показані на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Апроксимація трафіку в точці обміну DE-CIX Frankfurt 

При цьому викиди (позиції 1 і 2 на рис. 2) виявляються відфільтрованими. В даному простому випадку 

виявилося, що )t(const)t(a 0 і на кроці 7 алгоритму достатнім виявилося одноразове диференціювання. 

Відносна похибка апроксимації не дотягувала до 3%. При цьому модель (1) крім постійної складової включає 
всього 5 гармонійних складових з характерними циклами (рис . 3): 1 – добовий цикл; 2 – цикл «день-ніч»; 3 – 
восьмигодинний цикл; 4 – шестигодинний цикл; 5 – цикл тривалістю 7 діб (тиждень). Чудово, що одночасно 
досягається істотне стиснення інформації: у вихідному масиві було 672 відліків, а синтезована модель має 
всього 11 параметрів (постійна складова, 5 значень амплітуд і 5 значень фаз). Стиснення в 60 разів! 

 

 

Рисунок 3 – Амплітудний спектр недільної залежності трафіку 
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ЕРЕДИТАРНІСТЬ ДИФЕРІНТЕГРАЛЬНОГО ШАРУ  
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Анотація. Розглядається задача про вплив фрактально  конфігурованого шару на величину вимірюваних параметрів 
метаматеріалів у вигляді штучно конструйованих металевого, електролітичного твердого й рідинного середовищ. 
Розглядаються математичні основи побудови фрактальної моделі імітації від‘ємної ємності наношару у просторі і часі за 
аналогією фізичного поняття електростатичної ємності. Одержані диферінтегральні рівняння дробових порядків, що 
описують ередитарний процес накопичення заряду на межі «метал-електроліт». З‘ясовано, що виділені з рівнянь вирази 
для функції пам‘яті вказують на можливість контролю та регулювання ступеню втрачання пам‘яті наношаром за 
допомогою величини скейлінгу у природніх та штучно створюваних метаматеріальних середовищах, геометричні або 
фізичні властивості котрих моделюються фракталами. 

Ключові слова: фрактально  конфігурований  шар, від‘ємна ємність, контактний  наношар, диферінтегральні 
рівняння дробових порядків, ередитарний процес, пам‘ять електролітного наношару. 
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DIFFERENTEGRAL LAYER EREDITARITY 

OF  FRACTAL CONFIGURATED METAL-ELECTROLYTE CONTACT 

National University ‘‘Zaporizhzhia Polytechnic‘‘ 
onufr@zntu.edu.ua 

 Abstract. The problem of the fractally configured layer influence on the measured magnitude  parameters of metamaterials 
in the form of artificially designed metallic, electrolytic solid and liquid environments is considered. The mathematical fractal model 
imitation a negative capacitance of a nanolayer in space and time are considered on the analogy of the physical electrostatic 
capacitance concept. The obtained differintegral fractional equations describe the hereditary process of charge accumulation on the 
metal-electrolyte boundary. It is found that the memory function expression indicate the possibility of controlling and regulation the 
degree of memory loss by the nanolayer by means of scaling values in natural and artificially created metamaterial media whose 
geometric or physical properties are modeled by fractals. 
 Keywords:  fractal layer, negative  capacitance, contact nanolayer, differintegral fractional equations, hereditary process, 
electrolytic nanolayer memory. 

 

Останнім десятиріччям актуалізується проблема вимірювання розподілених параметрів метаматеріалів, 
створюваних на основі штучно конструйованого електролітичного твердого й рідинного середовищ. 
Застосування поняття фрактала в математичному моделюванні динамічних систем наділяє їх властивостями, 
притаманними складним нелінійним системам, наприклад, ефектами ередитарності, в яких враховується не 
тільки теперішній стан системи або найближчий попередній стан (тобто початкові значення параметрів стану 
системи, а також деякі похідні за часом), але також і всі попередні стани, в яких перебувала розглядувана 
система. Диференціальні рівняння дробових порядків, що виникають у таких моделях, знаходять своє 
самостійне застосування в багатьох областях фізико-математичної й технічної науки  і називаються за 
термінологією В. Вольтерра [1] ередитарними.  

1. Диферінтегральна модель струмопровідних фрактальных радіоелементів розвивається на основі 
вводу хаусдорфової  метрики та міри фрактальних компактів у вигляді диферінтегральної альфа-форми множин 
фізичних зарядів (елементів струму) в метаматеріальному середовищі [2]  та у часі. 

2. Для виявлення ефектів, що можуть виникати у фізично реалізовних приладах з від‘ємними 
ємностями та індуктивностями, розглядаємо побудову фрактальної моделі імітації від‘ємної ємності наношару 
у просторі й часі як функції множини за аналогією фізичного поняття електростатичної ємності UQC / , де 

Q заряд, U потенціал.  

Введення інтегродиференціалів в опис моделі фрактальних множин та зв‘язок між похідними 

дробового порядку одиничної функції та дельта-функції: )()( )()1( xx    , )()( 0
)(

0
)1( xxxx     

дозволяє розглядати наявність в точках компакту неінтегровної густини зарядів(струмів) та ємності 
 фрактально конфігурованого компакту. 

Для виявлення ефекту  еридитарності фрактального компакту у часі за схемою побудови рівнянь  з 

розривами зарядів(струмів) у часі виду )()(
mtt  маємо розподіл фрактальних зарядів 

)()()(),,,( 1)1(
1 tUDCtUxCtxQ ter

    ,                                              (1) 

Концепція фрактальності процесів накопичення заряду у просторі і часі демонструє можливі неминучі 
зміни більшості результатів, отриманих до цього часу звичайними методами. Але з моделі випливають декілька 
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ефектів, які неможливо пояснити цими методами. Найважливішим з них є ефект пам'яті, що наводить на 
висновок про те, що від‘ємні ємнісні (індуктивні) компакти мають пам'ять (порів. з [3]), керувати якою можна 
за допомогою часово-частотної та просторової фракталізації.  

3. В задачах про визначення концентрації ),( tx   електроактивних елементів на поверхні фрактально 

конфігурованого зі скейлінгом   електроду 0x , що контактує з електролітом, безпосереднє вимірювання  

),0( t є обтяжливим, але експериментально достатньо легко визначається густина струму ),0( tjx  на поверхні 
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Наявність в досліджуваному процесі ефекту пам‘яті або нелокальності за часом, що міститься в ядрі 
інтегрального оператора вихідного рівняння (3), позиціонуємо як функцію пам‘яті 
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tR  ,                                           (4) 

що описує прояв ередитарності явища концентрації електроактивних елементів на поверхні електрода. Якщо 
функція пам‘яті є степеневою (як у наших задачах з фрактальною геометрією контактів і неперервним 
розподілом фізичних параметрів на них та в задачах з фрактальними розподілами зарядів і струмів на гладких 
компактах), то виникає природній перехід до рівнянь з дробовими похідними.  

Відмічаємо, що у випадку збігу функції пам‘яті (4) з виразом для функції Хевісайда розглядуваний процес 
має повну пам‘ять, а для збігу з функцією Дірака пам‘ять у процесі відсутня. Для одержаного нами виду 
функції пам‘яті )( tR процес має часткову втрату пам‘яті і розглядається як прояв дофрактальності з 

можливістю контролювати, а також регулювати ступінь втрачання пам‘яті за допомогою величини скейлінгу  
  у природніх та штучно створюваних метаматеріальних середовищах, геометричні або фізичні властивості 
котрих моделюються фракталами [4]. Аналіз розподілу (4) демонструє збіг результатів нашого моделювання 
для окремого випадку 0  з результатами напівінтегрального (напівдиференціального) методу, розвинутого 
в 70-х роках минулого століття. Визначено перспективи подальшого застосування розробленого  
математичного методу для аналізу властивостей та подальшого синтезу штучних метаматеріальних 
фрактальних радіоелементів з необхідними електродинамічними характеристиками. 
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УДК 621.382 

Онуфрієнко В. М., Шама Є. О., Онуфрієнко Л. М. 

ІМІТАЦІЯ ВІД‘ЄМНОЇ ЄМНОСТІ ФРАКТАЛЬНОГО ШАРУ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЕФЕКТОМ  
ГУСА-ХЕНХЕН  

Національний університет ‘‘Запорізька політехніка‘‘ 
onufr@zntu.edu.ua 

Анотація. Розглядається проблема імітації виникнення від‘ємної ємності за умов ефекту Гуса-Хенхен, що 
супроводжується появою поздовжнього фазового зсуву високочастотного (терагерцевого та оптичного) променя. Теорія 
фрактального шару застосована до обчислення відношення дійсної та уявної частин коефіцієнту рефракції  у 
фрактальному середовищі до коефіцієнту рефракції суцільного середовища у залежності від значення скейлінгу. Обчислено 
величину негативного зсуву Гуса-Хенхен для знаходження величини імітованої від‘ємної ємності, що має вирішальне 
значення для конструювання у лініях передачі ‘‘замороженого‘‘ режиму поширення хвиль і сигналів, який потрібно 
враховувати при проведенні вимірювань. 

Ключові слова: від‘ємна ємність, фрактальний шар, фазовий зсув, диферінтеграл, зворотній зсув Гуса-Хенхен, 
коефіцієнт рефракції, скейлінг. 
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NEGATIVE CAPACITY IMITATION OF THE FRACTAL LAYER WITH INVERSE  
GOOS-HӒNCHEN EFFECT 
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Abstract. We consider the simulating problem of negative capacitance appearance under the conditions of the Goos-Hänchen 
effect, which is accompanied by the longitudinal phase shift appearance of the high-frequency (terahertz and optical) beam. The fractal layer 
theory is applied to the ratio calculation of the real and imaginary parts refractive index in a fractal medium to the refractive index of a 
continuous medium depending on the scaling value. We calculated the magnitude of the negative Goos-Hänchen shift to determine the 
magnitude of the simulated negative capacitance, which is crucial for designing the transmission lines of the “frozen” mode of wave 
propagation and signals, which must be taken into account when conducting measurements. 

Keywords: negative capacitance, fractal layer, phase shift, differintegral, negative Goos-Hänchen shift, refractive index, scaling. 

Електричні вимірювальні схеми, що виконують функції від‘ємних резисторів, від‘ємних ємностей та 
імітованих індуктивних елементів, використовуються в радіоелектроніці давно і практично реалізуються 
конвертерами із зосередженими параметрами. Актуалізується дослідження метаматеріалів на основі 
напівпровідного або електролітного середовища з розподіленими параметрами, у яких проявляється ефект 
вказаних від‘ємних функцій в терагерцевому та оптичному діапазоні (наприклад, дослідниками з Purdue 
University для підвищення ефективності транзистора запропоновано технологічну реалізацію 
сегнетоелектричного шару з від‘ємною ємністю). Особлива увага виникає до питання про реалізації від‘ємної 
ємності як виду представлення від‘ємної реактивної провідності, що є еквівалентною індуктивністю [1].  

Далі досліджується проблема імітації виникнення від‘ємної ємності за умов ефекту Гуса-Хенхен, що 
супроводжується появою поздовжнього фазового зсуву високочастотного (терагерцевого та оптичного) 
променя, що набуває повного внутрішнього відбиття при поширенні з фрактально конфігурованого середовища 
з більшою щільністю у середовище з меншою щільністю. Цей ефект зазвичай пояснюють впливом перехідного 
шару на межі розділу середовищ (зміною характеристичних параметрів атомної структури речовини, 
нанесенням на поверхню оптоволокна плівок різного призначення для управління параметрами структури, 
захисних покриттів тощо). 

Застосуємо далі теорію фрактального шару [2] для дослідження ефекту впливу фрактально 
конфігурованої границі на приріст фази та поперечне зміщення хвиль. Методика розв‘язування таких задач 

базується на визначенні диферінтеграла xd  , його зв‘язку з дробовою похідною   xdxLDxLd
ixa

 )()(  , де 

дробова похідна  )(xLD
ixa
  використана у формі Рімана-Ліувілля.  

Для задачі про падіння електромагнітної хвилі на границю розділу двох середовищ, одне з яких – 
фрактальне зі скейлінгом  , одержуємо рівняння Максвелла для дуже високих частот (в терагерцевому та 
оптичному діапазонах)  
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де frn  - коефіцієнт рефракції у фрактальному середовищі, L – ейконал, E


 та H


 – вектори електричного і 

магнітного полів,  ,  - діелектрична і магнітна проникності, 0k  -  стала поширення. Рівняння у наведеній 

формі дозволили розглядати явища, перебіг яких пояснюється засобами геометричної оптики та хвильовою 
природою світла.  
 Дослідженням відношення дійсної та уявної частин коефіцієнту рефракції  у фрактальному 
середовищі до коефіцієнту рефракції суцільного середовища у залежності від значення скейлінгового показника 
  виявлено реакцію коефіцієнта рефракції на фрактальне середовище: 1) за наближенням значень 
скейлінгового показника 1  розглядувана модель збігається з класичним описом рефракції; 2) у 
середовищі, що характеризується від‘ємними значеннями скейлінгового показника  , дійсна частина 
коефіцієнту рефракції стає від‘ємною, що узгоджується з фізичною моделлю рефракції хвиль у 
метаматеріальному середовищі.  
 У нашій моделі відмічаємо значний вплив фрактально конфігурованої межі середовищ на приріст фази 
(додатній і від‘ємний) та зміщення (прямого і оберненого) хвилі, що дозволяє нам виявити наявність прямого й 
оберненого ефекту [3] Гуса-Хенхен та можливість управління характеристиками фрактально конфігурованих 
структур.  
 Зворотне зміщення електромагнітної хвилі здійснюється за від‘ємних значень коефіцієнта рефракції, у 
цьому випадку перенесення енергії здійснюється у зворотньому напрямку, чим імітується виникнення 
від‘ємних реактивних складових імпедансу.  
 Ємність виділеного для вимірювання геометричного компакту пропорційна площі з фрактально 
розподіленими зарядами та обернено пропорційна відстані між поверхнями з зарядами: dSC / . 

Порівняння вимірюваних у експерименті зсувів Гуса-Хенхен можна здійснювати з одержаними за 
методикою Р.Ренарда [4] виразами для  p  поляризації хвилі падіння 
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звідки заміною діелектричної проникності   на магнітну   одержуємо вираз зсуву sd  для  s поля-ризації;  

 /21 k ;   -кут падіння хвилі; 1n  та 2n  відповідно коефіцієнти рефракції середовищ. 

Одержані результати використано для аналізу наявності від‘ємної ємності в інших фрактально 
конфігурованих оптичних лініях, коли  здійснюється умови для існування від‘ємних значень коефіцієнта 
рефракції [5] . Результати узгоджуються з даними класичної теорії гомогенного середовища при граничних 
значеннях скейлінгу  . Імітована від‘ємна ємність має вирішальне значення для конструювання у лініях 
передачі екзотичного так званого ‘‘замороженого‘‘ режиму поширення хвиль і сигналів [6], що може  
досягатись за рахунок геометрично метаматеріальних і фізично плазмонних середовищ.    

Визначено перспективи подальшого застосування розробленого методу для аналізу й синтезу штучних 
метаматеріальних фрактальних радіоелементів з необхідними від‘ємними електродинамічними 
характеристиками.   
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Анотація. Розроблено радіовимірювальний частотний параметричний перетворювач тиску з MEMS тензочутливим  
резистивним елементом на основі транзисторної структури з від'ємним диференційним опором. Отримано аналітичні вирази 
функції перетворення та рівняння чутливості. На основі експериментальних досліджень встановлено, що частота 
генерації змінювалась від 807 кГц до 648 кГц при зміні тиску від 60 кПа до 120 кПа. Чутливість перетворювача складає 2,3 
кГц/кПа – 2,65 кГц/кПа. 

Ключові слова: радіовимірювальний частотний перетворювач тиску, MEMS тензочутливий елемент, від'ємний 
диференційний опір, реактивні властивості. 
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RADIO-MEASURING FREQUENCY PARAMETRIC TRANSDUCER WITH 
MEMS RESISTANT ELEMENT 

Vinnytsia National Technical University 
osadchuk.av69@gmail.com 

Abstract. A radio-measuring frequency parametric pressure transducer with MEMS tenzo-sensitive resistive element based on a 
transistor structure with a negative differential resistance has been developed. The analytical expressions of the transformation function and the 
sensitivity equation are obtained. On the basis of experimental studies it was established that the frequency of generation varied from 807 kHz to 
648 kHz with a change in pressure from 60 kPa to 120 kPa. The sensitivity of the transducer is 2.3 kHz/kPa - 2.65 kHz/kPa. 

Keywords: radiomefsuring frequency transducer of pressure, MEMS tenzo-sensitive element, negative differential resistance, reactive 
properties. 

Покращення радіотехнічних 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 перетворювачів з високими метрологічними 
характеристиками і вихідним сигналом, перетвореним у форму коду з незначними похибками є дуже 
актуальною задачею. Одним  із закономірних шляхів її розв'язання вважається використання реактивних 
властивостей напівпровідникових структур з від'ємним диференційним опором для побудови частотних 
радіовимірювальних приладів різних фізичних величин, зокрема тиску [1, 2]. Вони дозволяють створювати 
одночасно автогенераторний пристрій, в якому сам напівпровідниковий прилад з від'ємним диференційним 
опором виступає первинним перетворювачем тиску. З метою вивчення властивостей радіовимірювальних 
частотних перетворювачів тиску необхідно розробити математичні моделі, за допомогою яких отримують 
залежності чутливості, частоти генерації від тиску, режимів живлення, виконати експериментальну перевірку 
математичних моделей і дослідити характеристики перетворювачів. Вирішенню цих задач присвячено дана робота. 

Для покращення чутливості перетворювача та виготовлення повністю в інтегральному вигляді 
запропоновано схемотехнічне рішення радіовимірювального частотного параметричного мікроелектронного 
перетворювача тиску з активним індуктивним елементом [3]. Схема радіовимірювального частотного 
параметричного перетворювача тиску подана на рис.1.  

 
Рисунок 1. Електрична схема радіовимірювального частотного параметричного перетворювача тиску 

Вона представляє інтегральну схему, яка складається з біполярних транзисторів, опорів R5-R10, а 
також MEMS тензочутливого моста ( R1- R4), що дозволяє створити автогенераторний пристрій. Коливальний 
контур пристрою утворений на основі еквівалентної ємності повного опору на електродах колектор – колектор  
транзисторів VT1, VT2 і активної індуктивності на основі транзистора VT3 з фазозсувною ланкою на елементах 
R11C1 [4]. Динамічна вольт-амперна характеристика представлена на рис. 2. 
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Рисунок 2. Динамічна ВАХ радіовимірювального частотного параметричного  перетворювача тиску (по 

вертикальній вісі одна поділка – 2мА, а по горизонтальній вісі – 2В) 

На електродах колектор-колектор транзисторів VT1 і VT2 існує повний опір, активна складова якого 
має від'ємне значення, а реактивна – ємнісний характер [5]. Підключення активної індуктивності на основі 
транзистора VT3 і послідовного R11С1 – ланцюга до стоку VT1 створює коливальний контур, втрати енергії в 
якому компенсуються за рахунок від'ємного диференційного опору. Таким чином, резонансна частота 
коливального контуру залежить від зміни тиску на тензочутливому резистивному мості (R1-R4), створеному на 
мембрані. Виникнення індуктивних властивостей у біполярних структурах пов'язане з кінцевою швидкістю 
руху носіїв заряду в базовій області. Сигнал, прикладений до емітеру, не може з'явиться на колекторному 
переході, поки носії заряду проходять базу, у результаті чого виникає затримка в часі, що одержала назву часу 
прольоту. Таким чином, струм колектора відстає в часі від напруги на емітері, що викликало цей струм, що 
відповідає індуктивній реакції на електродах емітер-колектор біполярного транзистора [6]. Величина 
індуктивності та добротності визначається на основі нелінійної моделі індуктивного транзистора, основаної на 
моделі Еберса-Молла, що отримана із загальної математичної моделі транзистора. Вихідними даними для даної 
моделі є система основних рівнянь, які описують поводження носіїв заряду в напівпровідниковому матеріалі, а 
також математичні співвідношення, які характеризують поводження p-n переходів. Індуктивність теоретичної 
моделі залежить від електрофізичних параметрів напівпровідникового матеріалу бази, режиму живлення 
транзистора по постійній і змінній напругах, а також від геометричних розмірів транзистора, що дозволяє 
управляти її величиною як електричним, так і технологічним шляхами. Включення зовнішньої R11C1 - кола до 
транзистора VT3 дозволяє збільшити як індуктивність, так і добротність активного елемента з одного боку, а з 
іншого боку – повністю реалізувати як активний індуктивний елемент, так і весь пристрій за інтегральною 
технологією [6]. 

На підставі еквівалентної схеми функція перетворення пристрою визначається як залежність частоти 
генерації від зміни тиску. Аналітична залежність функції перетворення має вигляд 
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колектор VT2 і сток VT1, GDC  – ємність затвор-витік польового транзистора VT1.  

Графічна залежність функції перетворення представлена на рис.3. Чутливість частотного 
перетворювача визначається на основі виразу (1) і описується рівнянням  
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Рисунок 3. Теоретична та експериментальна 
залежності частоти генерації від зміни тиску 

Рисунок 4. Залежність чутливості від тиску 

 
Графік залежності чутливості частотного параметричного перетворювача тиску представлено на рис. 4.  

Як видно з графіка, найбільша чутливість пристрою лежить в діапазоні від 75кПа до 120 кПа. На основі 
експериментальних досліджень встановлено, що частота генерації змінювалась від 807 кГц до 648 кГц при зміні 
тиску від 60 кПа до 120 кПа. Чутливість перетворювача складає 2,3 кГц/кПа – 2,65 кГц/кПа. 
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Анотація. Розглядається доцільність та актуальність методу знаходження відстані до об’єкту за допомогою 
зображення, як звичайного так і стереоскопічного, без використання додаткових вимірювальних приладів для орієнтації в 
просторі. Через широку поширеність відеокамер як основного джерела інформації про навколишній світ, постала гостро 
необхідність дати можливість автоматизованим системам різного роду складності вміння орієнтуватися в просторі 
лише по зображенню. Головним для орієнтації в просторі є розуміння нашого позиціювання відносно інших об’єктів, а саме 
на скільки точно ми знаємо відстань до якогось об’єкту. Саме для вирішення цих задач буде запропоновано декілька 
методів для знаходження відстані, використовуючи лише зображення. 

Ключові слова: стереоскопічний зір, знаходження відстані, аналіз зображення, відеокамера, калібрування.  
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INTRODUCTION TO THE OBJECTS THROUGH DIGITAL IMAGES 
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Abstract. The expediency and relevance of the method of finding the distance to the object with the help of an image, both 
conventional and stereoscopic, without the use of additional measuring instruments for orientation in space is considered. Due to the 
widespread use of camcorders as the main source of information about the world around us, the need to enable automated systems of 
varying complexity of ability to navigate the space through the image has become acute. The main thing for orientation in space is 
the understanding of our position relative to other objects, namely, how accurately we know the distance to an object. It is precisely 
for solving these problems that several methods will be proposed for finding distances using only images. 

Keywords: stereoscopic vision, distance finding, image analysis, video camera, calibration. 

В сучасному світі де з кожним днем впроваджуються технології на базі нейромереж, які аналізують 
дані, як ніколи постало актуальним питання створення простих систем чи алгоритмів, що дозволять без 
надлишку датчиків орієнтуватися в просторі. Розглянемо, напевно, найпростіший метод отримання даних про 
глибину зображення - це стереоскопія та стереоскопічні зображення. Методи вимірювання відстані до деяких 
об'єктів можна розділити на активні та пасивні. Активні методи вимірюють відстань, посилаючи деякі сигнали 
об'єкту [2;4] (наприклад, лазерний промінь, радіосигнали, ультразвук тощо), а пасивні отримують тільки 
інформацію про об'єкт положення (зазвичай, світлом). Серед пасивних найбільш популярними є ті, що 
спираються на стереоскопічний метод вимірювання. 

Стереоскопія - це техніка, яка використовується для запису, та представляє стереоскопічні (3D) 
зображення. Це може створити ілюзію глибини з використанням двох знімків, знятих у трохи різних 
положеннях. Є два можливих способи отримання стереоскопічних зображень: використовуючи спеціальні 
стереокамери або системи з двома лінзами однокамерні камери об'єднані. Стереоскопічні фотографії 
дозволяють розрахувати відстань від камери до вибраної Об'єкт всередині картини. Відстань обчислюється з 
відмінності між зображеннями та додатковими технічними даними, такими як фокусна відстань і відстань між 
камерами. Певні об'єкти вибираються на знімку ліворуч, а той же об'єкт на правильне зображення автоматично 
виявляється за допомогою алгоритму оптимізації, який шукає мінімальну різницю між обома зображеннями. 
Точність положення залежить від роздільної здатності зображення, оптичного спотворення і відстань між 
камерами.Запропоновано використовувати одну камеру на рухомій платформі, що буде забезпечувати 
стереоскопічний ефект, також такий підхід зменшить деякі похибки неоднорідності які є у двох фізично різних 
фотооб’єктивів. Також для покращення точності вводиться калібрування через об’єкт розміри якого ми вже 
знаємо, (наприклад будівля, людина, чи інший предмет), за рахунок введення такого калібрування стає 
можливим попереднє налаштування та внесення поправок в налаштування фотоапаратури. В подальшому 
планується використовувати нейромережу яка буде базуватись на реперних точках відстані, що дозволить 
підвищити швидкість розрахування відстані в умовах складної місцевості, чи кліматичних явищах. 

Оскільки даний метод потребує деяких умов для свого використання (наявності 2 камер, які мають 
бути розміщені без перекосів та суто паралельно ) то з можливих пропозицій для оптимізації можливе 
використання однієї камери але на рухомій горизонтально платформі, при такому підході також можемо 
позбавитись від деяких похибок розфокусування та не однаковості отриманих зображень, оскільки параметри 
зйомки будуть однакові. 
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Рис. 1 Зображення що демонструє стереоскопічний метод 

 
Метод розрахування дистанції D, через суму B1 та B2, за формулою(1): 

      (1) 

де, В розраховується через формулу (2): 

     (2) 

Хоча, метод оснований на відносно простому алгоритмі, обчислена відстань  досить точна. Кращі 
результати можна отримати з більш широкої бази (відстань між камери). Все це відповідає теоретичним 
виведенням. У подальших дослідженнях запропонований спосіб буде перевіряти деякі інші цільові об'єкти, а 
саме для повірки результатів, буде запропоновано зробити зображення до вже відомого об’єкту, після цього 
можемо зробити поправки на місцевість, кліматичні умові, або інші фактори. Як відомо, найпростіший об'єктив 
для фотоапарата можна зробити з однієї двоопуклої лінзи. Звичайно, існують фотоапарати взагалі без об'єктива 
(так звані пинхол-камери, предок яких - камера-обскура), але в даному випадку вони нам не дуже цікаві. Для 
початку, розглянемо, як будується зображення в найпростішому однолінзовому об'єктиві: світло проходить 
через лінзу, де заломлюється і фокусується на певній відстані (зазвичай, на сенсор), і через співвідношення 
розміру на зображенні та реального ми можемо дізнатись відстань від лінзи до об’єкту. Оскільки методи добре 
підходять і для складних об'єктивів, які поєднують в собі більше десятка послідовно розташованих лінз. Також 
слід зазначити те, що рухома платформа для отримання стереозображення має бути розміщена максимально 
точно по горизонту, а також плавно переміщатись, для того щоб налаштування об’єктиву, такі як фокус, не 
були змінені системою автофокусування. 
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Анотація. На сьогодні існує безліч випробувальних таблиць та використовуються переважно кольорові 
смуги та їх різновид, в роботі показано, що використання традиційного набору є недостатнім. Пропонується 
розширити набір кольорів доповнивши їх кольорами з насиченістю 50 %, що дозволить оцінювати не лице 
спотворення насичених кольорів, а й не насичених. Розширення затребуване тою обставиною, що передавання 
мультимедійного тракту це переважно не насичені кольори, а те, як вони спотворюються не досліджено. До 
розширеного набору кольорів додано основні й додаткові до основних кольори. Представлено сигнали 
випробувальної таблиці, що спростить побудову генераторів випробувальних таблиць. Сигнали представлені із 
сигналом синхронізації по рядкам. Запропоновано рівневі значення сигналів для восьми розрядного кодування.  

Ключові слова: Випробувальна таблиця, колориметричні вимірювання, оцінювання, мультимедійний 
тракт, телебачення 
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Abstract. To date, there are many test pattern and mostly colored bands and their varieties are used, it's shown 
that the use of traditional set is insufficient. It is proposed to expand the set of colors by adding them to the colors with 
a saturation of 50 %, which will allow to assess not the appearance of distortion saturated colors, but also not 
saturated. Expansion is claimed by the fact that the transmission of a multimedia path is mostly not saturated colors, 
but how they are distorted is not investigated. To the extended color set, the main and additional ones are added to the 
main colors. The test table signals are presented, which simplifies the construction of test table generator generators. 
The signals are represented by a synchronization signal by rows. The level values for eight-bit coding are proposed 

Keywords: testing table, colorimetric measurements, evaluation, multimedia path, television. 

Існуючі випробувальні таблиці базуються на використанні випробувальної таблиці типу «кольорові 
смуги», що складаються із насичених кольорів [1]. Зустрічаються варіації насичених кольорів по насиченості, а 
саме із відносною яскравістю 100 %, 75 % та 25 % [2]. Але переважна більшість кольорів, що їх є передано 
каналами зв’язку є не насиченими, тому варто запропонувати метрологічний інструмент для оцінювання якості 
передавання не насичених кольорів. В якості такого інструменту може бути розширений набір кольорів, 
доповнений основними та додатковими до основних кольорів із відносною яскравістю 50 %. Чергування 
кольорів вибрано таким щоб кольори мали спадаючу яскравість, як показано на рис. 1. На рисунку зображено 
сигнал синхронізації по рядками для цифрових систем передавання відео. 

Рисунок 1 – Рівневі значення сигналу яскравості із імпульсами синхронізації по рядкам 

Послідовність смуг має наступне чергування – білий, жовтий 50 %, жовтий, голубий 50 %, голубий, зелений 50 %, 
зелений, пурпурний 50 %, червоний 50 %, пурпурний, червоний, синій 50 %, синій та чорний. 

Розрахунок рівневих значень сигналу для мультимедійної системи на прикладі цифрової системи високої чіткості 
розраховується за формулами  
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На рис. 2 зображено сигнал передавання інформації про колір, а саме аналогова форма сигналу синього каналу 
кольоровості. Дані рівневі значення можуть бути транформовані у квантовані рівневі значення.  

 

Рисунок 2 – Рівневі значення сигналу яскравості із імпульсами синхронізації по рядкам 

На рис. 3 представлено сигнал передавання інформації про червоний колір та його рівневі значення для зазначених смуг. 

 

Рисунок 3 – Рівневі значення сигналу яскравості із імпульсами синхронізації по рядкам 

Запропонований варіант побудови набору кольорів випробувального зображення типу «кольорові смуги» дозволить 
в достатньо повній мірі оцінити якість передаваного зображення каналами зв’язку. Представлені формули дають змогу 
перерахувати рівневі значення під іншу вибрану систему, а представлені рівневі значення можуть бути використані для 
побудови генератору випробувальних зображень. Слід зауважити, що даний тип зображень може бути використаний і для 
оцінювання оптичної частини тракту, але при умові виготовлення оптичної випробувальної таблиці із визначеним 
спектральним розподілом кожної із смуг. 
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Анотація. В роботі розглянуто застосування вейвлетів наступних типів Хаара, Добеші, койфлетів, 
сімплетів, перетворень Майера та біортогональніх перетворень, дані вейвлети широко використовується в 
стандартизованих системах стиснення візуальної інформації, також були досліджені деякі властивості, які 
відрізняють ці вейвлети від інших при апроксимації зображень невеликим значенням вейвлет-коефіцієнтів. 
Отримано значення коефіцієнтів стиснення.  

Ключеві слова: вейвлет перетворення, цифровий фільтр, коефіцієнт стиснення, відношення сигналу до 
шуму. 
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Abstract.  The paper considers the use of wavelets of the following types of Haar, Dobeski, coffle, Simplaits, 
Mayer transformations and biorthogonal transformations for the following reasons: the wavelet data have symmetry 
and linear phase, the wavelet data is widely used in standardized compression of visual information, and some 
properties have been investigated. Distinguish these wavelets from others when approximating images with a small 
value of wavelet coefficients. The value of compression coefficients is obtained. To test the performance of the 
conversion algorithms, a standard full-color Windows drawing in BMP format was used. The simulation was carried 
out in the Matlab 2018b package. Transformation was carried out in the same way in parallel for all color components. 

Keywords: Wavelet conversion, digital filter, compression ratio, signal to noise ratio. 
 

В даний час вейвлети повсюдно використовуються в завданнях стискування зображень [8, 10]; при 
обробці і синтезі різних сигналів [1, 2]; при аналізі зображень самої різної природи [2, 3’; при згортку 
(стисканні) великих обсягів інформації [4]; для захисту інформації. 

При реалізації алгоритмів швидкого ДВП розкладання сигналу в вейвлет-базисі [4, 5] довжина вибірки 
вибирається кратною ступеню двійки jN 2 , так як перехід від одного рівня декомпозиції до іншого (більш 
детальному) еквівалентно зменшенню вдвічі довжини вибірки.  [1, 2]. 

).()())(*()(нч ikgixkgxky
i

 




  (1) 

Імпульсна характеристика ВЧ-фільтра )(ih  задається наступним чином 

),12()1()(  iMhig i   (2) 

де постійна M  визначає довжину області завдання вейвлет-базису.  
Збільшення M  дозволяє використовувати симетричні функції (які мають нульові моменти) [2], і 

гарантує мінімальну ймовірність помилки при відновленні стисненого сигналу після фільтрації. Разом з цим, зі 
збільшенням M  супроводжується призводить до істотного зростання коефіцієнтів фільтра, що призводить до 
суттєвих недоліків (підвищення часу обчислень). Затухаючі характеристики дискретного вейвлет перетворення 
при збільшенні M  відчуває деякі недоліки при вирішенні деякого ряду завдань [14] У зв'язку з цим вибір 
вейвлет-перетворення повинен задовольняти залежно від пріоритетів і вибору сигналів в цифровій обробці 
сигналів. 

У дослідженні використовувався вейвлети наступних типів Хаара, Добеші, койфлети, сімплети, 
перетворення Майера та біортогональні перетворення з наступних причин: дані вейвлети володіють симетрією і 
лінійної фазою, дані вейвлети широко використовується в стандартизованих системах стиснення візуальної 
інформації, також в [4] були досліджені деякі властивості, які відрізняють ці вейвлети від інших при 
апроксимації зображень невеликим значенням вейвлет-коефіцієнтів.  

Для апробації працездатності алгоритмів перетворень був використаний стандартний повнокольоровий 
малюнок Windows в форматі BMP. Моделювання проводилося в пакеті Matlab 2018b. Перетворення 
здійснювалося за однаковою схемою паралельно для всіх колірних компонент. Перетворені зображення також 
зберігалися в форматі BMP. Деякі результати моделювання представлені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Залежність відношення сигнал/шум від коефіцієнта стиснення 

Будемо розглядати ступінь стиснення за рівнем відношення и сигнал / шум 45 дБ. З рис. 1 ми бачимо, 
що залежно від методу вейвлет перетворення на рівні відношення сигнал/шум 45 дБ, коефіцієнт стиснення 
різний. Кількісне відношення коефіцієнта стиснення від відношення сигнал / шум наведено у табл. 1. 

Таблиця 1  Значення коефіцієнту стиснення в залежності від виду вейвлету 
Вид стиснення Коефіцієнт стиснення 

Db4 15 
Db6 30 
Db8 48 

Db10 63 
Db24 82 
Haar 19 
Coif1 102 
Coif2 111 
Coif3 113 
Coif4 115 

 
Зростання коефіцієнта стиснення при збільшенні порядку фільтра Добеші пояснюється тим, що при 

збільшенні порядку збільшується число коефіцієнтів масштабуючої функції, що дозволяє збільшити ступінь 
стиснення зображення, отримуючи задовільну оцінку цього зображення. Але при збільшенні масштабуючої 
функції збільшується довжина КІХ фільтра, що приводить до ускладнення реалізації цього методу.  
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Анотація. Розглядаються актуальність дослідження параметрів якості водних середовищ, розглянуто 
важливість питної води і були описані існуючі класифікації водних параметрів і опис створеної нами 
класифікації. Були побудовані дві моделі оцінки якості водних параметрів за результатами експертної оцінки 
експертів-споживачів та експертів-професіоналів. 
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Abstract. Consider the relevance of the study of the water parameters of quality, considering the importance of 
specific water and the existing classification water parameters and the classification that we have established. Two 
models for comparing thoughts of consumer-experts and expert-professionals were constructed based on the method of 
expert estimation. 
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Вода – є однією з найбільш розповсюджених речовин на Землі. Вона використовується в дуже багатьох 

сферах нашого життя, таких, як побут,  промисловість, сільське господарство, медицина, тому до неї 
застосовують велику кількість вимог. Найбільш важливу роль відіграє та вода, яку ми використовуємо в їжу. 
Але є  параметри, які негативно впливають на організм людини і можуть призвести до хвороб, а в найгіршому 
випадку і до смерті. Тому важливою є оцінка характеристики параметрів водних середовищ, що впливають на 
якість води. Оцінка якості води передбачає оцінювання характеристик її складу та властивостей, після якого 
можна зробити висновок про її придатність чи непридатність для конкретних видів використання. Критеріями 
для оцінки придатності чи непридатності в даному випадку виступають параметри води. 

Існують багато класифікацій параметрів води. Деякі автори поділяють їх на фізичні, хімічні та 
санітарно – бактеріологічні [1],  деякі на хімічні та технологічні; [2] фізико – хімічні [4], а деякі на фізичні, 
хімічні, гідробіологічні та бактеріологічні. На базі цих класифікацій ми поділили показники на фізичні, 
органолептичні та хімічні і за видом води на питну, водопровідну та стічну.  

Для того, щоб оцінити значимість кожного параметра і обрати найбільш вагомі для питної, 
водопровідної та стічної води, ми використали один із методів експертних оцінок – метод простого ранжування 
(або метод переваги). [3]  Перевагою цього методу є можливість залучення великої кількості експертів. 
Експерти були поділені на дві групи: споживачі та експерти – професіонали. Кожен із 20 експертів повинен 
розташувати параметр в порядку переваги: цифрою 1 – найменш важливий, цифрою 10 – найважливіший. 
Отримані дані ми зведемо в табл. 1.: 

Після проведення експертної оцінки для питної води ми отримали наступні результати. 
Отримані результати за думкою споживачів занесені у таблицю 2. і за думкою експертів занесені у 

таблицю 3. 
За отриманими даними ми будуємо модель якості параметрів води. За результатами експертної оцінки 

експертів-споживачів модель має вигляд: 

K=5,6a+7,4b+6,9c+6,9d+6,9e+3,9f+4,7g+4,6h+4,8u+5,9w+5,5v+6,7l+8,3r+6,7y+5,5o 

За результатами експертної оцінки експертів-професіоналів модель має вигляд: 

K=5,6a+7,4b+6,9c+6,9d+6,9e+3,9f+4,7g+4,6h+4,8u+5,9w+5,5v+6,7l+8,3r+6,7y+5,5o 
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Таблиця 1. Експертна оцінка значимості показників питної води 

Параметри / Експерти 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1` 2` 3` 4` 5` 6` 7` 8` 9` 10`
Вміст зважених 
домішок (a)

5 6 10 5 4 5 6 4 5 6 6 7 6 8 6 5 7 7 7 6

Кольоровість (b) 7 9 8 5 7 10 5 9 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7
Мутність (c) 10 8 4 5 6 7 8 8 8 9 7 7 7 6 7 7 8 8 8 9
Присмак (d) 8 8 8 8 5 5 5 8 5 9 5 5 7 6 6 7 5 5 4 7
Запах (e) 5 7 7 8 7 4 6 7 10 8 6 6 7 6 7 7 6 8 9 7

Окиснюваність (f) 4 4 4 3 4 5 5 4 3 3 6 6 7 6 6 7 8 8 7 6
Жорсткість (g) 5 5 4 5 5 4 4 5 6 4 8 5 6 6 7 8 8 6 7 7
Лужність (h) 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 7 5 9 7 8 8 8 8 7 7

рН (u) 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 8 5 7 8 7 9 6 8 7 8
Свинець (w) 8 7 6 5 5 8 6 4 5 5 5 7 5 7 5 9 4 9 4 9
Цинк (v) 6 7 7 6 4 5 5 4 5 6 7 7 6 7 7 6 6 6 7 7

Розчинений кисень (l) 10 9 8 5 5 6 7 7 5 5 6 6 6 7 6 5 9 8 7 7
Хлор залишковий 

вільний (r)
10 9 9 9 7 7 8 8 8 8 9 9 10 9 9 10 8 10 9 9

Залізо (y) 7 8 7 7 5 7 7 6 5 8 9 6 9 6 4 7 8 5 5 9
Мідь (o) 5 6 5 4 5 5 8 4 6 7 8 6 7 8 6 7 6 7 8 6

Споживачів Експертів

 

Таблиця  2. Cереднє статистичне значення параметрів питної води  

Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Su Sw Sv Sl Sr Sy So 

5,6 7,4 7,3 6,9 6,9 3,9 4,7 4,6 4,8 5,9 5,5 6,7 8,3 6,7 5,5 

Таблиця  3. Cереднє статистичне значення параметрів питної води  

Sa Sb Sc Sd Se Sf Sg Sh Su Sw Sv Sl Sr Sy So 

6,5 7,3 7,4 5,7 6,9 6,7 6,8 7,4 7,3 6,4 6,6 6,7 9,2 6,8 6,9 
 

Отож, за допомогою цього метода було визначено три параметри, які, за думкою експертів, є найбільш 
важливими при оцінці якості питної води. Цими параметрами є кольоровість, мутність та хлор залишковий 
вільний. За допомогою метода експертної оцінки були побудовані дві моделі оцінки якості водних параметрів 
за результатами експертної оцінки експертів-споживачів та експертів-професіоналів. 
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Анотація. Голосові послуги в сучасних телекомунікаційних мережах, надаються з використання технології IP-

телефонії. Основнім елементом такої мережі є Softswitch, який забезпечує взаємодію  різнорідного обладнання, інтеграцію 
мереж різних технологій і сполучення всіх видів сигналізації. Тому зловмисники, дії яких націлені на крадіжку особистих 
даних, перехоплення і запис розмов, доведення до відмови в обслуговуванні, як правило, вирішують свої питання шляхом 
атаки на Softswitch. В даній роботі представлено функціональна модель мережі IP-телефонії з використанням Softswitch, 
описано процес надання послуг користувачам та розглянуто три типу атак, об’єктом яких є Softswitch. 

Ключові слова: безпека мереж IP-телефонії, DoS атаки, Softswitch,, SIP, H. 323., IP-ATC. 
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Abstract. Voice services in modern telecommunication networks provided using IP-telephony technology. The main element 

of such a network is the Softswitch, which provides the interaction of heterogeneous equipment, the integration of networks of 
various technologies and the interaction of all types of signaling. Therefore, attackers, as a rule, attack a Softswitch. In this paper, 
we consider a WAN IP telephony network using two types of SoftSwitch. The first type is a corporate-level SoftSwitch or IP PBX, 
which is built on the basis of «Asterisk» software. The second type is SoftSwitch WAN level network. Attacks on both elements are 
possible. But, as a rule, they are attacking the SoftSwitch WAN of the IP-telephony network. Existing types of attacks on IP-telephony 
networks can be divided into three types. The first type is attacks on the signaling session. As a result of the attack, the message is 
captured, the content is changed, and a new message is sent to the Softswitch. The second type is attacks in order to reveal the 
content of voice messages. For this, a voice message is intercepted, recorded, and then listened. The third type is attacks on the 
elements of the IP-telephony network, aimed at creating a situation in which denial of service occurs. 

Keywords: IP Telephony Security, DoS Attacks, Softswitch, SIP, H. 323., IP-ATC. 
 
Сьогодні в області IP-телефонії йде тенденція переходу на хмарні технології. Тому всі програмно-

апаратні комплекси замінили на чисто програмні [1, 2]. Крім того, проведена більш вузька спеціалізація 
вирішення завдань в галузі передачі голосових повідомлень. Це дозволила спростити рішення задачі сумісності 
обладнання різних виробників.  

На рис. 1. представлено WAN мережа IP-телефонії з використанням двох типів SoftSwitch. Перший тип, 
це SoftSwitch корпоративного рівня або IP-АТС, який побудований на базі ПЗ «Asterisk». Другий тип, це 
SoftSwitch рівня WAN мережі. Зловмисники можуть атакувати обидва елементи. Але, як правило, з більшою 
ймовірністю атаки ведуться на SoftSwitch WAN мережі IP-телефонії. 

Існуючі види атак на безпеку мереж IP-телефонії можна розділити на 3 основні категорії [3,4]: 
1. Атаки на сигналізаційну сесію - перехоплення, зміна тексту повідомлення і відправка його до 

Softswitch. 
2. Атаки з метою розкриття змісту голосових повідомлень - перехоплення голосових потоків, запис і 

прослуховування. 
3. Атаки на елементи мережі IP-телефонії, орієнтовані на відмову в обслуговуванні. 
Розглянемо особливості проведення атак.  
Перший клас атак - атаки на сигналізаційну сесію. Їх можна розглядати за наступними напрямками: 
- руйнування сесії (Tearing Down Sessions) 
- фальсифікація тіла повідомлення (Tampering with Message Bodies) 
- перехоплення реєстрації (Registration Hijacking) 
- голосовий фішинг і спам (SPIT – spam over Internet telephony або VAM - voice / VoIP spam) 
Принцип руйнування сесії (Tearing Down Sessions) полягає в тому, що хакери перехоплюють запити від 

різних абонентів і відправляють повідомлення BYE у відповідь (як якби він прийшов від проксі-сервера або 
іншого мережевого елемента). Це дозволяє завершити сесію достроково і обмежити доступ до послуг. 

Атаки такого роду можуть бути запущені від окремих осіб, оскільки так набагато легше почати DoS 
атаку проти мережевих елементів і мережі в цілому, з набагато більш руйнівними і далекосяжними наслідками. 
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Рис. 1 
 
Фальсифікація тіла повідомлення проводиться таким чином. Так як SIP повідомлення передаються в 

текстовому форматі(рис.2), тому шахраям абсолютно не обов'язково мати декодер для маніпуляції з 
повідомленнями. Просте захоплення повідомлення дає можливість втрутитися в роботу мережі. Як тільки хакер 
захопив повідомлення, тіло повідомлення і заголовки в протоколі SIP можуть бути змінені і використані 
зловмисником в своїх цілях. 

Таким чином, для того щоб забезпечити режим нормального функціонування IP - мереж, необхідно 
застосовувати методи захисту, такі як, наприклад, шифрування даних і протидія DDOS-атакам. А для цього 
необхідно вивчення різних видів атак, їх класифікація та детальне формалізоване описання. У лабораторії 
кафедри Телекомунікацій проводиться збір і узагальнення такого виду інформації на макеті ділянки мережі з 
реальним обладнанням. 

Виявлено, що однією з найбільш небезпечних видів атаки з метою виведення з ладу сервера є атака з 
використанням запиту Invite. Такий тип запитів найбільш трудомісткий, тому що змушує Softswitch звертатися 
до бази даних і порівнювати іноді цілий ряд параметрів. А це потребує часу до 300мс.У порівнянні обробка 
запиту Register, займає 45мс. 
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Анотація. Розглянуто розвиток завадостійких лінійних блокових кодів з 1948 року. Проведено порівняльний аналіз 
побудови оптимальних кодів по Шеннону і по Хемінгу. Показано використання завадостійких кодів в мобільному зв’язку та у 
волоконно-оптичних лініях зв’язку.    
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 Abstract.  The development of error correction linear block codes since 1948 is considered. A comparative analysis of the 
construction of optimal codes to concerning Shannon and Hamming was conducted. The using of error correction  codes in mobile 
communication and in fiber-optic communication lines is shown. 
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Теорія завадостійкого кодування за 70 років пройшла різні етапи свого становлення: від кризових 
періодів до років бурхливого розвитку. Безумовно, що за цей період отримані видатні наукові результати, а 
завадостійкі коди стали невід’ємною частиною майже всіх систем передачі даних. Швидкий розвиток 
різноманітних технічних засобів для передавання і збереження даних вимагає такого ж розвитку і їх 
теоретичного фундаменту, і бажано, щоб теорія випереджала практику. Однією з таких проблем, що вимагає 
теоретичного обгрунтування, є аналіз критеріїв оптимальності завадостійких кодів. Обмежимось лише 
лінійними блоковими кодами. 

З самого початку в теорії завадостійкого кодування склалось два основні напрямки розвитку: 
детермінований та ймовірнісний [1].  

Детерміновані коди основані на геометричній моделі помилок, в якій спотворення описуються 
відстанню між кодовими словами. Найбільш придатною теоретичною моделлю каналу для цих кодів є 
двійково-симетричний канал. Кращим кодом в цих моделях вважається код з максимальною кодовою 
відстанню при мінімальній надлишковості (критерії Хемінга, Варшамова-Гільберта, Елайєса). 

Ймовірнісні завадостійкі коди пов’язані з іменем К. Шеннона. Найбільш придатною теоретичною 
моделлю каналу для цих кодів є канал, шум в яких має випадковий характер, тобто канал з адитивним білим 
гаусівським шумом. Саме ця обставина зіграла вирішальну роль, оскільки завадостійке кодування з’явилась для 
безпомилкової передачі даних в першу чергу по супутниковим каналам зв’язку [2]. 

В наступні роки відмінність між детермінованими та ймовірнісними кодами стала проявлятись в 
термінах жорсткого та м’якого декодування. 

Декодер з жорстким рішенням працює в Хемінговому просторі, який може відповідати як двійковому, 
так і недвійковому векторному просторі. В двійковому адресному просторі використовуються лише символи з 
поля Галуа )2(GF , а в недвійковому адресному просторі – символи з поля Галуа )2(GF m . Тип спотворень в 
Хемінговому просторі описується моделлю помилок в полях Галуа, тобто цілими числами. Звідси і висока 
швидкість та проста програмно-апаратна реалізація кодерів та декодеров. 

Декодер з м’яким рішенням працює в Евклідовому просторі і отримує від демодулятора додаткову 
інформацію про вплив шуму на ступінь спотворення окремих розрядів кодового слова. Це вимагає обробку 
дійсних чисел, що значно ускладнює програмно-апаратну реалізацію. 

І тоді виникає закономірне запитання: а як же порівнювати між собою  різні завадостійкі коди і чи існує 
універсальний критерій оптимальності цих кодів? 

На перший погляд критерієм оптимальності завадостійкого коду може слугувати: відстань на графіку 
BER (bit error rate) від кодової кривої до границі Шеннона: чим ближчою є відстань, тим кращим буде код. Чи 
можна вважати такий критерій оптимальності адекватним у всіх випадках? 

Розглянемо спочатку ситуацію з ймовірнісними кодами. 
На початку 60-х Р. Галагеру вдалось розробити перший “шеннонівський” код, тобто код, що в 

максимальній мірі відповідає критерію К. Шеннона. Лише через 30 років  вдалось практично реалізувати 
сімейство таких кодів (вже під назвою LDPC-кодів). За максимальне наближення LDPC-кодів  до границі 
Шеннона вони були оголошені найкращими. Однак це досягається важкою ціною: величезною довжиною коду, 
великою складністю кодера і декодера, великою затримкою результату, наявністю ефекта “error floor”. Чи 
можна вважати отриманий таким чином код оптимальним? 

Останнім часом з’явились дослідження LDPC-кодів відносно критеріїв оптимальності детермінованих 
кодів. З цією метою автори намагаються визначити мінімальну кодову відстань dmin LDPC-кодів. Незважаючи 
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на теоретичні дослідження (єдиний результат – доведення того, що ця задача є NP-складною), ні на розрахунки 
на суперкомп’ютері, не вдалось розв’язали цю проблему на теоретичному рівні. Тому і склалась парадоксальна 
ситуація, коли LDPC коди мають достатньо високу коректувальну здатність при малому значенні параметра 
dmin. Напевно, що в такій постановці зазначена проблема не може бути розв’язана. 

Успіхи прийшли на іншому напрямку. Виявилось, що ефективність LDPC-кодів зростає, якщо 
відмовитись від випадкової структури коду і ввести елементи регулярності в перевіряльну матрицю H коду. В 
результаті з’явились алгебраїчні, квазіциклічні та інші LDPC-коди регулярної структури [3].  

Логічним продовженням такого підходу стала ідея каскадування LDPC-кодів з детермінованими 
кодами. Наприклад,  в стандарті цифрового телебачення DVB-S2 поєднали (64800, 48600)-код LDPC з кодом 
БЧХ: внутрішній  LDPC-код виправляє основну кількість помилок, а зовнішній БЧХ код виправляє ту невелику 
кількість помилок, що залишились після внутрішнього декодера. Такий же принцип поєднання м’яких та 
жорстких кодів використовується в [4]. 

Аналогічна ситуація має місце з детермінованими кодами, зокрема з циклічними кодами (БЧХ, Ріда-
Соломона). Вони мають високу коректувальну здатність при мінімальній надлишковості, однак далеко 
розташовані від границі Шеннона. Звичайно, традиційні циклічні коди також мають суттєві недоліки, зокрема, 
використання громіздких і складних алгебраїчних методів декодування.  

Ось тут ймовірнісні коди зможуть “допомогти” сформувати нові, неалгебраїчні методи декодування 
детермінованих кодів, зокрема багатопорогові [5], перестановочні [6] та інші. Головною особливістю сучасних 
ймовірнісних кодів (LDPC-кодів, турбо-кодів) є використання ітеративного декодування. Саме принцип 
ітеративних обчислень дозволив усунути  проблему  складності обчислень (при відповідному збільшення часу 
декодування). А при використанні паралелізму можна зменшити і тривалість обчислень. Всі ці підходи можна 
використати і для детермінованих кодів.  

Можна сказати, що взаємопроникнення детермінованих і ймовірнісних кодів створює синергетичний 
ефект для зменшення недоліків цих кодів при їх окремому використанні, і в цьому полягає одна з основних 
тенденцій сучасного етапу розвитку завадостійких кодів. 

На основі теоретичного аналізу тенденцій розвитку завадостійких кодів корисно розглянути їх 
практичне використання. Оскільки сучасними локомотивами розвитку кодів є мобільний зв'язок та волоконно-
оптичні лінії зв’язку (ВОЛЗ), тому для них і проведемо короткий аналіз. 

В мобільному зв’язку завадостійкі коди вперше з’явились в другому поколінні (90-і роки), коли зв'язок 
став цифровим. Спочатку це були коди БЧХ і Ріда-Соломона, декодування в яких здійснювалось на основі 
жорстких рішень. Однак, зі збільшенням швидкості передачі даних виправляти помилки в циклічних кодах 
традиційними алгебраїчними методами стало неможливо. Тому надалі в мобільному зв’язку стали 
застосовувати ітеративні коди з м’якими рішеннями. В третьому поколінні на перше місце вийшли турбо-коди, 
а в четвертому поколінні їх відтіснили LDPC-коди. Коли швидкість передачі пересягнула гігабайтний інтервал 
проблеми з продуктивністю обчислень стали суттєвими і в LDPC-кодах – виникла необхідність в нових 
швидкодіючих кодах, які назвали полярними. Нові коди по деяким параметрам поступаються перед LDPC-
кодами, зокрема по коректувальній здатності. Полярні коди покращують свої характеристики в каскадних 
конструкціях при поєднанні з кодами БЧХ або CRC. 

У ВОЛЗ також змінилось багато поколінь зі схожою послідовністю використання окремих кодів. Коди 
БЧХ і Ріда-Соломона знову стали першими завадостійкими кодами. В другому поколінні для підвищення 
коректувальної здатності стали застосовувати каскадування кодів з жорстким декодування. В наступних 
поколіннях ВОЛЗ на зміну цим кодам прийшли ітеративні коди з м’якими рішеннями: спочатку турбо-коди, а 
потім LDPC-коди. В останні роки продовжуються дослідження нових кодів. 
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international system of SI units to standards that are based on fundamental physical constants. This solution raises the requirement 
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Анотація. На 26-й Генеральній конференції з мір та ваг було вирішено перейти від натуральних 

стандартів в міжнародній системі одиниць СІ до стандартів на основі фундаментальних фізичних констант. 
Це рішення підвищує вимоги до точності числових значень фундаментальних фізичних констант. 
Пропонується підвищення точності оцінок числових значень: константи Планка поділеної на 2pi, 
гравітаційної константи, електричного заряду, довжини Планка, маси Планка, часу Планка, температури 
Планка, маси електрона, маси протона, маси нейтрона, енергетичної константи Рідберга, константи 
Рідберга для частот випромінювання, константи Вон Клітцінга, константи енергії Хартрі, константи 
Джозефсона. Підвищення точності числових значень деяких фундаментальних фізичних констант стає 
можливим якщо поєднати основні характеристики гіпотетичної частинки Планка з основними 
характеристиками мюона. 

Ключові слова: константи Планка; фундаментальні фізичні константи; фрактали; точність 
вимірювання. 
 

Since units of measurement of most constants and variables of gravitational and electromagnetic interactions 
can be expressed in units of measurement: of the length, of the mass and of the time, that is, through: meter, kilogram 
and second, it is convenient to choose Planck constants: of the length, of the mass, of the time as the basis of 
fundamental physical constants. However, in the practical use of these constants problems arise: 
1) their low accuracy; 2) indirect, not direct connection with the characteristics of real elementary particles. To 
eliminate these problems, it is proposed to establish a direct relationship between the characteristics of the hypothetical 
Planck particle and the characteristics of the muon. Since the characteristics of the muon and the hypothetical Planck 
particle are golden algebraic fractals, this relationship can be established on the basis of the similarity coefficients of 
golden algebraic fractals. This approach improves the accuracy of the Planck length and of the Planck mass by three 
orders of magnitude, and of the Planck time by four orders of magnitude. Improving the accuracy of measurements of 
the characteristics of the muon will automatically increase the accuracy of all fundamental constants, which are 
determined on the basis of the Planck constants: of the length, of the mass, of the time. 

Table 1 presents the final results of research to improve the accuracy of some fundamental physical constants. 
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Table 1. The final research results are aimed at increasing the accuracy of some fundamental physical  constants. 
 

The name of the fundamental physical 
constant 

Constant value according 
to CODATA-2014 (without 
the standard uncertainty) 

Estimations of the value of the 
fundamental physical constants 

proposed in the research 

The unit of 
measurement of 

the constant 
the gravitational constant 6.674 08·10-11 6.673 045 870·10-11  m-3 kg-1 s-2 

the Planck constant over 2pi 1.054 571 800 ·10-34 1.054 571 8001 ·10-34 m2 kg1 s-2 

the elementary charge 1.602 176 620 8·10-19 1.602 176 620 80·10-19 C 
the Planck length 1.616 229·10-35 1.616 103 153·10-35 m 
the Planck mass 2.176 470·10-8 2.176 638 835·10-8 kg 
the Planck time 5.391 16·10-44 5.390 739 861·10-44 s 

the Planck temperature 1.416 808·1032 1.416 917 77·1032 K 
the electron mass 9.109 383 56·10-31 9.109 383 557 60·10-31 kg 
the proton mass 1.672 621 898·10-27 1.672 621 897 680·10-27 kg 
the neutron mass 1.674 927 471·10-27 1.674 927 471 46·10-27 kg 

the Rydberg constant times hc in J 2.179 872 325·10-18 2.179 872 324 93·10-18  J 
the Rydberg constant times c in Hz 3.289 841 960 355·1015 3.289 841 960 355 2·1015 Hz 

the von Klitzing constant 25 812.807 4555 25 812.807 4554 31940 Ω 
the constant Hartree energy 4.359 744 650·10-18 4.359 744 649 86·10-18 J 

the Josephson constant 483 597.8525·109 483 597.852 474·109 Hz1 V-1 
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Анотація. Представлено аналіз побудови пристроїв вимірювання змінної напруги синусоїдальної 
форми. Надано аналіз сучасних підходів до вимірювання та очікуваної точності 
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Abstract. The analysis of construction of instrumentation of variable voltage of sinusoidal form is presented. 
An analysis of modern approaches to measurement and prospected accuracy is given  
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Можливі два варіанти побудови вольтметрів змінного струму, що відрізняються своїми 

характеристиками. За першим варіантом побудови (рисунок 1) вхідна вимірювана напруга перетворюється в 
постійну напругу, яка потім подається на підсилювач постійного струму (ППС) та вимірювальний механізм. 
Перетворювачем є малоінерційне коло, тому вольтметри з такою структурою можуть працювати в широкому 
діапазоні частот. Однак підвищення чутливості таких вольтметрів шляхом збільшення підсилення підсилювача 
постійного струму призводить до технічних труднощів, що пов’язані з нестабільністю роботи ППС, яка 
характеризується дрейфом нуля підсилювача та зміною коефіцієнта підсилення ППС. Тому в таких 

вольтметрах , як правило, приймають ППС 1k  , а основне призначення ППС – забезпечити максимальний 

вхідний опір вольтметра. Тому верхня межа вимірювань при максимальній чутливості складає десятки-одиниці 
мілівольт. 

 
Рисунок 1 – Схема побудови вольтметра 

У вольтметрах, побудованих за другим варіантом (рисунок 2) завдяки попередньому підсиленню, 
можна збільшити чутливість. Однак реалізація підсилювача змінного струму з великим коефіцієнтом 
підсилення, що працюють у широкому діапазоні частот, є доволі складним технічним рішенням. Тому такі 
вольтметри мають відносно вузький діапазон робочих частот, а верхня межа вимірювань при максимальній 
чутливості складає сотні-десятки мікровольт. 

Тому очевидно, що недоліком першого варіанту побудови вольтметра змінного струму є низька 
чутливість, а другого – вузький частотний діапазон. Тому для того, щоб підвищити точність вимірювання 
амплітуди змінної напруги на високих частотах (більше 10 МГц) необхідно вийти за межі обох цих варіантів 
побудови [1].  

 
Рисунок 2 – Схема побудови вольтметра 

 

У цифрових вольтметрах змінної напруги використовується аналогове перетворення вимірюваного 
змінної напруги в постійне. В імпульсних цифрових вольтметрах знаходять застосування спеціальні АЦП – 
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амплітудно-часові перетворювачі. У вольтметрах з зрівнозважувальним перетворенням використовують 
відповідні АЦП. Цифрові вольтметри прямого перетворення більш прості по будові, але мають меншу точність. 

Є нові методи, завдяки яким буде підвищено точність вимірювання та розширено частотний діапазон і 
які потребують адаптації для вимірювання сигналів у телекомунікаціях. 

Новий спосіб передбачає порівняння вимірюваної напруги з постійною опорною напругою, причому це 

порівняння здійснюють на рівні   m1 2 U , де крутизна вхідного сигналу дорівнює  1 2 0,707  [2]. 

Позитивний ефект у порівнянні з прототипами полягає у: відсутності детекторних елементів із 
нелінійною вольт-амперною характеристикою (ВАХ), які призводять до інструментальних похибок та до 
зменшення діапазону вимірів за частотою; порівняння із опорною напругою здійснюється не на гребні півхвилі 
вхідної змінної напруги, де крутизна вхідного сигналу (тангенс кута нахилу обвідної) наближається до нуля, а 

на рівні   m1 2 U , де крутизна вхідного сигналу дорівнює  1 2 0,707 , що є близьким до максимального 

значення для синусоїдальних сигналів, яке дорівнює 1 в точках нуль-переходів. Це призводить до підвищення 
достовірності перетворення і, відповідно, до підвищення точності результатів вимірювання. 
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Abstract. The paper focuses the issues of global satellite communications systems. The features of the existing satellite 

telecommunications system with fixed satellites in geostationary orbits are considered. The limitations on the quality of service in the 
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implementation of a new generation of satellite global communications have been considered. The evaluation of technical 
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Анотація. Досліджено питання побудови глобальних систем супутникового зв'язку. Розглянуто особливості існуючої 
супутникової телекомунікаційної системи з фіксованими супутниками в геостаціонарних орбітах. Проаналізовано обмеження 
на якість обслуговування в системі супутникового зв'язку щодо часових затримок по мережі. Розглянуто програму Spacelink 
компанії SpaceX стосовно планів розгортання супутникового Інтернету. Оцінено перспективи розробки та впровадження 
нового покоління супутникових глобальних комунікацій. Проведено розрахунки деяких технічних параметрів надання послуг 
доступу до глобальної мережі супутникового Інтернету. 

Ключові слова: супутниковий зв'язок, глобальний мобільний Інтернет, якість обслуговування. 
 
Introduction 

The modern satellite communication system is based on satellites with the so-called geostationary orbits, which 
rotate with the angular velocity of the Earth [1]. Due to this, the satellites "hang" motionless relative to the earth 
surface, and it can be focused narrowly receiving and transmitting satellite antennas (‘plates’). The height of the 
geostationary satellite orbit can be calculated from the equation F = P, where P is the weight of the satellite directed 
toward the center of the Earth, F is the centripetal force of rotation directed toward the center of the Earth. The weight 
of the satellite is determined by the law of gravity: P = (γ • m • M) / r2, where γ = 6.67 • 10-11 (m3 / (kg • s2)) is the 
gravitational constant; m is the satellite mass; M = 5.97 • 1024 kg is the Earth's mass; r is the distance from the center of 
the Earth to the satellite. 

The centripetal force is calculated using the formula F = m • ω2 • r, where m is the satellite mass; ω = 2π / T = 
= 2π / (24 hour) = 2π / (24 • 60 • 60 • sec) = 7.29 • 10‒5 sec‒1 ‒ the angular velocity of rotation of the Earth and the hung 
satellite; r is the radius of rotation of the satellite (i.e. its distance from the center of the Earth). Substituting all the 
values into the original equation P = F, we obtain the formula for calculating the geostationary satellite orbit:  
(γ • m • M) / r2 = m • ω2 • r. This implies: (γ • M) / r2 = ω2 • r, or (γ • M) / (r3 • ω2) = 1. Let calculate the radius of the 
geostationary orbit: r3 = (γ • M / ω2) = (6.67 • 10‒11 • 5.97 • 1024 / (7.29•10‒5)2) • м3 = 6.67 • 5.97 / 53.14 • 10‒11+24+10 = 
= 75 • 1021 • m3. From here r = 4.22 • 107 m = 42200 km. 

The height of the geostationary orbit above the earth’s surface is the value h = r ‒ R, where R = 6371 km. From 
here h ≈ 36000 km. The altitude h ≈ 36000 km of the geostationary communication satellite orbit limits one of the 
important parameters of the quality of service, the one-way transmission delay (OWD). The satellite communication 
route contains three main parts: ‘transmitting ground station – satellite node’, ‘route section between communication 
satellites nodes’, ‘satellite node - receiving ground station’. Even if the transmitting and receiving stations are within the 
coverage area of a single satellite, the distance for an electromagnetic wave is approximately 72000 km. 

Let estimate the electromagnetic wave propagation time for the speed of light in vacuum with ≈ 300000 km/sec: 
OWD ≈ 72000 km / (300000 km/s) ≈ 240 msec. In practice, delays reach 600 msec. According to the digital telephony 
standard, the maximum allowable one-way voice delay is 100 msec. Now, we can see that traditional satellite 
communication through a geostationary orbit is not very suitable for many real-time services, including for digital 
telephony. Therefore, the agenda is the task of building a new generation of satellite telecommunication systems. 

Objectives. This work aims estimation the perspectives of the new generation of satellite communication 
systems deployment. 

1. The Elon Musk Starlink program   
Starting in 2015, SpaceX Corporation, led by American engineer, inventor and multi-billionaire, a member of 

the Royal Society of London, Elon Reeve Musk, launched its new Starlink project to create a low-altitude near-Earth 
satellite system that is capable to provide the global broadband mobile communication system for commercial use [2]. 
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According to the Starlink program, by the middle of the third decade of our century, it is planned to launch into 
orbits of three levels about 12 thousand communication satellites. The expected coverage density leaves approximately 
50% of all global telecommunications traffic, incl. about 10% of traffic in cities with developed infrastructure. This 
means that the main focus in the distribution of Starlink services is on the use of the population outside the megalopolis, 
where the creation of ground infrastructure is economically unjustified.  

2. General architecture of Starlink satellite communication 
The Starlink satellite constellation is designed in three level architecture: a) the high Earth core network (about 

2800 sats at 12‒18 GHz) in the shall of 1150 Km altitude; b) the middle Earth distribution network (about 1600 sats at 
26.5‒40 GHz) in the shall of 550 Km altitude; c) the low Earth grid of access networks (about 7500 sats at 40‒75 GHz) 
in the shall of 340 Km altitude, [3].    

3. The QoS perspectives of Starlink satellite communication 
The expected number of customers outside megacities is about 50% of the total population of the Earth, [4]. 

The Starlink satellites are at altitudes from 1/105 to 1/30 of the geostationary; due to this, the OWD delay on the two 
end sections of the last mile is about 25-35 msec. This is comparable to the delays in transmission over cable and 
optical networks. Space mission launch will require about $ 10 billion; about 30-50 billion will have to be spent 
annually on the replacement of recycled satellites. The mass of one satellite is about 227 kg, and the service life of 3‒ 5 
years. The recycling of satellites is natural (by burning in the atmosphere). In early 2018, SpaceX's reusable launch 
vehicle Falcon-9 launched two experimental satellites (Tintin-A and Tintin-B), as well as the Spanish government 
satellite PAZ, intended for radar surveillance, into orbit. More recently, on May 24, 2019, the same Falcon-9 rocket 
launched 60 communications satellites into orbit.  

The design capacity of the entire network of Internet satellites, which will be launched by SpaceX in the next 
decade, will be more than 100 GB per month in recalculation for each inhabitant of the Earth (that is, in fact, 200 GB 
per half from the total population of the Earth). If the average use of one Starlink channel would be 2 hours (i.e. 30 × 2 
× 3600 sec = 216 • 103 sec), then the average traffic density per client will be 200 × 103 × 8 Mbit / (216 • 103 sec) ≈  
≈ 7.4 Mbps. At the same time, it will be understood that the instantaneous access speed will be at least an order of 
magnitude higher (that is, about 50-100 Mbit/sec). For mobile Internet, such a broadband connection fully satisfies 
almost all types of multiservice (audio-video conferencing, streaming, file transfer, other real-time services, for 
example, telemetry exchange in distributed control systems, in IoT systems, etc.). 

Conclusion 
In this paper, focused the issues of global satellite communications systems. Some critical aspects of the 

existing satellite telecommunications systems have been considered, based on fixed satellites in geostationary orbits. 
The limitations on the quality of service analyzed in the satellite communication system with respect to the time delays 
over the network. The Spacelink program launched by the SpaceX company has been is observed regarding the global 
satellite Internet deployment. The perspectives of the new generation of satellite global communications development 
and implementation observed. The technical parameters evaluated for the global satellite Internet networks and services. 
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Анотація. Розглянуто деякі когнітивні питання загальної теорії систем (ЗТС) та математичні моделі фізичних 

об`єктів на основі системної тріади А.І. Уемова «речі-атрибути-відносини». Введено концепцію «системи» як суб`єктивної 
багаторівневої моделі реального об`єкта. Проаналізовано тензорну форму «станів-простору», а також «простір-
структуру», у контексті прямої та зворотної проблем математичної фізики.  

Ключові слова: загальна теорія систем, системний аналіз, простір станів, зворотна проблема, простір-структура, 
граф мережі, тензор. 

 
Introduction 
Network structures and graphs are an important tool for math modeling of real objects in general system theory 

(GST) and system analysis. The “system” is often considered as a set of interconnected elements (parts of the whole), 
whereas the network graph models the system in terms of vertices and pairwise links. The basic principle of modern 
GST study is a multi-level hierarchy of open subsystems that constitute a complex system, [1]. This approach to the 
study of large objects mainly takes place in the economy and government management, as well as in information 
technologies, transport and communications. These scopes of GST, as a rule, are less mathematically formalized. 
Besides, there are known system researches of dynamic objects at a high level of formalism, which also pretend for its 
GST-niche, [2]. Despite variety of published studies on GST, some authors note a lack of clarity in terminology and, 
above all, in the understanding of the term "system", [3]. In our opinion, the problem of a consistent GST thesaurus 
definition is largely due to the wide scope of this discipline. On the other hand, modern math methods of the general 
systems theory (e.g. tensor analysis) have not yet shaped into a routine academic discipline understandable by students.  

Objectives. This work aims to clarify some key concepts of system analysis by enhancing the network math 
model of a complex object. 

 
1. Things-attributes-relations. Holy Trinity and system triad  
The general theory of systems (GST) roots in ancient teachings. The core idea of the system approach to nature 

study is ‘unity of the world’. Continue the synonym list ‘Objective World’, ‘Mother-Nature’, ‘Universe’, with term 
“God”, to find out that science and religion have more in common. In many religions, the first commandment is ‘God is 
one’. If ‘God’ is like a ‘Nature’, then an atheistic scholar may well agree that absolute omnipresent God created 
everything we know. Many philosophers recognize the infinity of unknowable world in its entirety. However, some 
scientists came to confusion while speaking about “the whole world” (for example, the hypothesis about the ‘thermal 
death of the Universe’, which allegedly comes from the second law of thermodynamics about a constant increase in 
entropy in any closed system. Another example is the theory of ‘Big Bang’ as the starting point for the Universe 
evolution. Though, if subtly understand religious dogmas, some logical incidents can be avoided. Take the second 
commandment of Christianity: “Do not make an idol to yourself”. In materialist philosophy, it sounds: “None scientific 
theory is absolutely true and complete” (i.e. the World incomprehensible in its entirety). 

The third commandment of Christianity “Do not mention the name of your Lord in vain” is a logical 
continuation of the first two. The scientific meaning of this commandment is transparent – avoid claiming any predicate 
about the whole ‘World’ (or ‘Universe’, ‘Nature’, ‘God’, etc.). Perhaps the only relevant statement about the ‘World’ is 
that “He exists, He is one for all, and He is always more than anything we know of Him” (these are actually the first 
three commandments of Christianity in brief). Thus, the number ‘one’ symbolizes the cognitive beginning of our ideas 
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about the World. The next cognitive number ‘three’ has a fundamental meaning both in religious doctrines and 
scientific ontology. So, before the Christ, the ancient Hermetism teaching (emerald table) reads: “… That which is 
below is like that which is above and that which is above is like that which is below to do the miracles of one only thing 
… so all things have their birth from this one thing by adaptation…  The father of all perfection in the whole world is 
here. Its force or power is entire if it be converted into earth. Separate thou the earth from the fire, the subtle from the 
gross sweetly with great industry. It ascends from the earth to the heaven and again it descends to the earth and receives 
the force of things superior & inferior. By this means you shall have the glory of the whole world and thereby all 
obscurity shall fly from you. Its force is above all force. For it vanquishes every subtle thing and penetrates every solid 
thing. So was the world created…Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of the philosophy of the 
whole world…”. The number ‘three’ also underlies the Christian doctrine of the ‘Holy Trinity’: the Father 
(incomprehensible absolute God), the Son (the vicar of God, who appeared to the people in the form of a human 
prophet), the Holy Spirit (that is, the religious doctrine of God given to the people through the revelations of the 
Prophet). The modern interpretation of the ideas of Hermeticism is given in the system triad ‘Things-properties-
relations’ by Odessa philosopher A.I. Uemov ([4]), referred in this work.   

2. System as a subjective model of a real object.  
An important controversial issue is whether a ‘system’ is something existing beyond our mind or not.  

Concerning this, we postulate the following system triad: 1) Object (part of the ‘Absolute’, ‘Universe’, ‘God’ etc.) as 
something existing and observable; 2) Subject (God’s provider, prophet, observer, researcher, human intellect, etc.) as 
sage prophet, vicar of God, researcher, scientist, philosopher etc.; 3) Model (Holy Spirit, teaching, theory, etc.) as a 
subjective glance on the Object of interest. On this premise, we consider a ‘System’ as a particular type of an Object's 
Model designed by a Subject. Thus, in our ‘system paradigm’, none system is really existing beyond the human mind. 
For instance, your car remains a simple-to-handle commodity until it is broken and needs multi-operational auto service 
as a complex system. 

3. The Euclidian ‘states-space’ of a system. Direct measurement   
In theory and practice of math modeling the physical objects, the concept of ‘space of object states’ is widely 

used (aka ‘states-space’). This usually refers to an abstract N-dimensional Euclidean space E in which the state of an 
object O is depicted as a ‘state-point’ or ‘state-vector’ V. The coordinates of vector V in the coordinate basis B of the 
Euclidean space E are the numerical values of the object’s properties. In turn, these object's properties reflect the 
readings of the status sensors. Thus, a set of N sensors determines the ‘coordinate system’ (basis B) of the Euclidean 
vector space E with respect to the object of observation O. If the sensor readings are pairwise independent and 
normalized, then the basis B of the Euclidean space E is orthonormal (that is, the basis vectors are pairwise orthogonal 
and have a unit dimensionless length). In this case, the ‘state-vector’ V is presented by the so-called ‘Normal 
projections’ V of the ‘state-vector’. Otherwise, it is about the so-called affine coordinate basis B (which is oblique and 
not necessarily normalized).  

4. Tensor presentation of a system ‘states-space’. Indirect measurement 
In the affine basis B, the state-vector V is described by tensor projections VB or VB, which correspond to 

covariant and contravariant components of the ‘state-tensor’ V. The set of sensors as a real physical basis of the 
correspondent abstract Euclidean space E is described by the so-called Riemann metric tensor (positive Hermitian 
matrix H). Any diagonal element of the matrix H is the own power of each sensor, and the off-diagonal elements are the 
power of interaction between the sensors. The geometrical interpretation of matrix H is the scalar product of the basis 
vectors. The sensors of the object control are the tools of a given subject-observer. Hereinafter we’ll understand the 
‘Subject’ as a set of observing/measuring tools from the side of an intelligent entity (biological individual or artificial 
mind).  

5. The direct and inverse problems of math physics. Singularity issues 
The covariant ant contravariant tensor presentations of the system ‘state-vector’ V (i.e. VB and VB) emerge as 

the observation results in the so called direct and inverse tasks of math physics.  
The direct problem is:  

a) Measuring the object state V in dual basis B–1:  V·B–1=VB; 
b) Reconstruction the object state V:  V= VB ·B. 

The inverse problem is:  
a) Measuring the object state V in basis B:   V·B=VB; 
b) Reconstruction the object state V:  V= VB ·B–1. 

The main issue of direct problem solution is how to obtain the matrix B behind the experiment. The main issue 
of the inverse problem solution is possible singularity of matrix B (if none inverse matrix B–1 exists).  

6. The system ‘space-structure’. Network Graph 
The above object modeling paradigm treats a system as a “set of one object’s attributes”, which may be 

somehow correlated or independent to each other. Instead, the general system approach primarily studies an object as an 
open set of primitive things (elements) with particular focus on relations between the elements, rather than their 
properties. From this point of view, a primitive member (element) of the system object is characterized by its relations 
with all the other elements, as well as with open environment of the system object. Namely, the set of relations 'one-to-
many' displays the properties of each primitive member of the given system object. An appropriate formalism of such a 
complex object model is the open network graph; the graph vertices present members' attributes, and the graph edges 
describe bilateral relationships among the members. In terms of John von Neumann classes [5], an arbitrary level of a 
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multilayer system architecture looks like a square matrix H of the object members’ properties and relations, where 
diagonal cells of H are attribute classes, and the off-diagonal cells are relation classes. The simple case study of a 
system model is a positive Hermitian matrix H of real or complex numbers. For this particular case, an abstract 
Euclidian space X appears as a vector-rapper {Xk} while mapping the matrix H onto the scalar product for supposed 
vectors X:  H(k,l) ↔ <Xk×Xl>. On this premise, the matrix X of normal projections of the vector-rapper {Xk} can be 
obtained in an abstract Euclidian space E with orthonormal basis. The matrix X of vector-rapper {Xk} normal 
projections in an abstract Euclidian space E we call the system ‘space-structure’. 

7. The role of ‘subject-observer’ and ‘dark matter’. General relativity concept 
The above two models of a physical object (‘states-space’ and ‘space-structure’) assumes the ‘Subject’ does 

not sensitively impact the ‘Object’ of interest, and therefore the Subject observes solely the Object's properties, or 
studies relationships between the Object parts. In more accurate consideration, the ‘subject-observer’ acts as an actual 
player in the Object experimental investigation. Therefore, in a comprehensive math model of a physical experiment, 
the Subject’s role must be incorporated along with the Object properties and relations. The influence of the observer on 
the course of the experiment and its results is especially important in the so-called thin experiments of the microcosm. 
Instead, in the macrocosm, great interest is caused by the influence of the so-called "dark matter" on the processes 
observed around us. This yields to the three-layered framework of any intermediate stratum in a multilevel model of a 
physical object: ‘Microcosm partitioned Object’ – ‘Subject-observer’ – ‘Macrocosm Dark matter’. So, an interesting 
issue raises how to formalize these basic cognitive categories (Object, Subject, and dark matter). 

8. Generalized Hilbert functional space as system model 
The ‘states-space’ as the model of an object, sometimes is called the ‘phase-states-space’ (denote PSS). The 

simplest ‘phase-state’ is a scalar value or number (integer, rational, real, and complex). More advanced ‘phase-states’ 
are vectors and tensors. All these formalisms commonly presume the so called spatial coordinates of an abstract 
mathematical space. At the same time, the cognitive aspect of time and spatial categories in our world vision still 
remains truly disputable. In fact, it is so much desirable to incorporate ‘time’ category as an ordinary coordinate of an 
extended ‘space-time’ when design a perfect model of a dynamic object (something like it was constructed in the well 
known 4-dimensional Minkowski space). So, the object behavior is mapped onto the sequence of time-tagged ‘phase 
states points’ (aka 'phase trajectory' in PSS, denote it as function f). We consider a tensor phase trajectory closed in time 
as a separate “element” (“point”) in the generalized Hilbert function space. In this case, the Hilbert space understood as 
a set of rank r of possible phase trajectories for which the distance metric between all the points of Hilbert space 
defined. 

Conclusion 
In this paper, some cognitive issues of general system theory (GST) and physical object math modeling have 

been considered based on A.I. Uemov approach ‘things-attributes-relations’. The concept of ‘system’ introduced as a 
subjective multilevel model of a real object. The tensor form of ‘states-space’ discussed in the context invers problem of 
math physics. The notion of ‘space-structure’ presented as a network graph model of a multilevel system. 
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Анотація. Розглядаються актуальність використання перспективи використання NFC у якості типу підключення до 
WiFi мережах, як альтернатива існуючим типам підключення. Зазначено що зараз технологія NFC поширюється все більше із 
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Abstract. The relevance of using the prospect of using NFC as a connection type to WiFi networks as an alternative to 
existing connection types is considered. It is noted that now NFC technology is becoming increasingly popular every year. 
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Зараз технологія WiFi знаходиться на піку своєї популярності, також як і NFC, розшифровується як 
Near Field Communication або дослівно «комунікація ближнього поля». Ця технологія використовується для 
передачі даних між пристроями на відстані до 10 см. Зв'язок підтримується за допомогою індукції магнітного 
поля. NFC може працювати в активному і пасивному режимах. Для першого необхідно, щоб обидва пристрої 
мали власне джерело живлення, а для другого досить і одного. В останньому випадку один з пристроїв отримує 
свою робочу потужність з електромагнітної області іншого. Технологія NFC широко впроваджується в 
комп'ютерну та мобільну техніку, якщо раніше її використовували як правило для зчитування даних в системах 
контролю доступу, то зараз для заміни кредитної картки і використання смартфона з впровадженим зчитувачем 
NFC, бездротової зарядки, прослуховування музики. 

При цьому перспектив у подібній технології в мобільної техніки більше, наприклад використання 
даного безконтактного зчитувача в телефоні, для безпечного доступу в WiFi мережу. 

Не дивлячись на те що досліджується багато проблем інформаційної безпеки в різних сферах діяльності 
і мережах інфокомунікацій, мало уваги приділяють проблемам зручності користувачів а також як це пов'язано з 
безпекою цих користувачів. 

Завдяки розвитку мобільних пристроїв кількість користувачів зростає, кількість проведеного в 
інтернеті часу теж, і на даний момент одним з найпопулярніших методів доступу в інтернет є WiFi мережі, 
незважаючи на активний розвиток і поширення мереж 4G, технологія WiFi не втрачає актуальності за рахунок 
високої пропускної здатності і надійного з'єднання. 

Однак існує проблема безпеки відкритих WiFi мереж, з огляду на те що користувачі віддають перевагу 
відкритим безкоштовним мережам, закритим мережам із захистом WPA / WPA2 через незручності введення 
пароля. У даній роботі запропоновано варіант поліпшення поточних методів підключення до WiFi мережі 
завдяки тенденції активного впровадження NFC технології в сучасних мобільних пристроях. 

На сьогоднішній день NFC у WiFi роутерах частково реалізований, але тільки для використання 
протоколу WPS, і широкого розповсюдження не набуло. Насамперед тому що принципова зміна конструкції 
такого масового приладу викликає багато незручностей, а також підвищує кінцеву ціну такого приладу.  

Тому у роботі запропоновано використовувати NFC для доступу у мережу WiFi та створити 
спеціальний протокол для цього. Тобто замість використання стандартних функцій та можливостей розробити 
свою систему автентифікації користувача у локальній бездротовій мережі.  

Користувач мобільного приладу (смартфону, планшету) із вбудованим NFC буде прикладати його до 
спеціального екранованого зчитувача, який підключений до WiFi роутеру завдяки дроту. Завдяки цьому можна 
використовувати не класичні симетричні алгоритми шифрування, що використовуються зараз у WPA/WPA2, а 
асиметричні протоколи, бо ключ шифрування буде передаватись безконтактним методом до роутеру, і завдяки 
особливостям NFC радіус дії якого становить не більше 10 см, перехватити такий ключ буде складно. Тож 
принцип дії нагадує оплату товару за допомогою бездротової банківської карти. 

Кожен клієнт локальної бездротової мережі публічного доступу до Інтернет через інтерфейс WiFi 
отримує персональний секретний ключ (ПСК). 

Персональний секретний ключ ПСК генерується випадково і є дійсно закритим, тобто він невідомий ні 
самому клієнту, ні працівникам публічної установи. Ключі ПСК клієнтів тимчасово зберігаються всередині 
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спеціального контролера точки доступу WiFi (без будь-якої можливості отримувати до них доступу навіть для 
адміністратора мережі), а також в кожному мобільному пристрої, що пройшов процедуру реєстрації в мережі і 
отримав індивідуальний секретний ключ та ідентифікатор. 

Для реєстрації та передачі ідентифікатора, в місці публічного доступу створюється один або кілька 
спеціальних екранованих боксів, в які клієнт на короткий час поміщає свій пристрій (смартфон, планшет або 
ноутбук). В цьому боксі є плоска панель з вбудованим бездротовим інтерфейсом понад малого радіусу дії 
(тобто практично, тільки на відстані прямого контакту пристрою з панеллю). Таким же інтерфейсом повинно 
бути забезпечено і клієнтський пристрій. 

Завдяки такому типу шифрування можна збільшити кількість одночасно підключених  користувачів, бо 
навантаження на апаратну частину роутеру зменшиться. Найбільш вигідним буде використання такого 
підключення на заміну теперішніх WiFi мереж із загальним доступом.  Мережа буде невідома для оточуючих, 
дані для підключення до бездротової мережі будуть передаватись до пристрою користувача під час 
підключення по NFC. Це зручно для особи яка буде користуватись цією мережею бо йому не потрібно знати 
пароль для підключення, а також знаходити цю мережу, і одночасно ця особа буде в захищеній надійним 
алгоритмом мережі. 

Ще одним варіантом використання такого підключення є корпоративні мережі. Наприклад створити 
спеціальний роутер на базі операційної системи Linux, створити спеціальний гнучкий інтерфейс для 
підприємства.  

Таку мережу і наприклад смартфон із NFC можна використовувати крім доступу до бездротової мережі 
для:  

1. Користування інтернетом, використовувати як систему контролю доступу до будівлі чи офісу; 
2. Здійснювати контроль над користувачем такої мережі; 
3. Спостерігати за його місцезнаходження у будівлі; 
4. Здійснювати контроль доступу до мережі інтернет та контроль безпеки витоку інформації у 

підприємстві; 
5. Надання спеціальних повноважень того чи іншого користувача мережі. 

 
Висновки 

1. Сучасні мобільні пристрої дуже активно використовують технологію NFC, завдяки цьому є 
можливість створити альтернативні способи підключення до локальних бездротових мереж. 

2. В роботі запропоновано оригінальний спосіб підвищення захищеності каналів публічного доступу до 
мережі Інтернет через інтерфейс WiFi. Даний спосіб передбачає передачу персонального секретного ключа 
шифрування для кожного клієнта публічної WiFi-мережі через спеціальні безконтактні екрановані бокси. 

3. Дане рішення є технічно цілком реалізованим і відносно недорогим. Впровадження такого рішення 
підвищить конкурентоспроможність публічних сервісів WiFi. Також це забезпечує впровадження нових 
сервісів зв’язаних з локальними мережами WiFi. 

 
Література 

1. Arash Habibi Lashkari. A survey on wireless security protocols (WEP, WPA and WPA2/802.11i) / Arash Habibi Lashkari, 
Mir Mohammad Seyed Danesh, Behrang Samadi // 2-nd IEEE International Conference on Computer Science and 
Information Technology. – 2009. Available at: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/5234856/. 

2. Nahar Sunny Suresh Shobha. NFC and NFC payments / Nahar Sunny Suresh Shobha, Kajarekar Sunit Pravin Aruna,  
Manjrekar Devesh Parag Bhagyashree, Kotian Siddhanth Jagdish Sarita //  International Conference on ICT in Business 
Industry & Government (ICTBIG). − 2016. Available at: 

https://ieeexplore.ieee.org/document/7892683/  

 



«Вимірювальна та обчислювальна техніка у технологічних процесах», ОНАЗ ім. О.С. Попова, 14 – 17 червня 2019 

80 

УДК 621.397 

Манько О.О., Кунах Н.І., Харлай Л.О,  
Скубак О.М., Нікіфоренко К.Б., Коновалов О.Ю. 

 
МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ФЛУКТУАЦІЙ СТРУМУ ВИРОБІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 
Національна академія служби безпеки України 

manko_kiev@ukr.net 
 

Анотація Запропоновано метод вимірювання флуктуацій струму виробів електронної техніки. Важливою 
відмінністю методу є те, що він практично не вносить паразитного опору в коло живлення виробу.  Основою методу є 
використання трансформатору спеціальної конструкції для перетворення флуктуацій струму у флуктуації напруги. 
Показано, що чутливість методу, порівняно з класичними, дозволяє на два-три порядки підвищити чутливість вимірювань.  
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Abstract  The method of current fluctuations measuring of electronic equipment is proposed. An important difference of  

the method is that it practically does not introduce a parasitic resistance to the supply circuit of the product. The basis of the method 
is the use of a special transformer for converting current fluctuations into voltage fluctuations. It is shown that the sensitivity of the 
method, in comparison with the classical ones, allows for two to three orders of magnitude to increase the sensitivity of the 
measurements. 
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На цей час беззаперечно визначено, що флуктуації струму живлення ряду виробів електронної техніки 

містять інформацію, яка пов’язана з важливими параметрами та характеристиками виробу. Зокрема для таких 
виробів, як генератори Ганна, вони пов’язані з такими параметрами, як  характеристики частотно-
модульованого шуму генератора.  

Отже, флуктуації струму живлення виробів електронної техніки (ВЕТ)  становлять достатньо важливий 
інформативний параметр. Для діодів Ганна , наприклад, аналіз значення цього параметра дозволяє зробити 
висновки про характеристики домішкових пасток в напівпровідникові [50], а також прогнозувати шумові 
характеристики вихідного сигналу генераторів на ДГ [51, 52]. В зв'язку з цим виникає питання розробки 
ефективного засобу дослідження струмових шумів виробів електронної техніки (ВЕТ). 

При вимірі флуктуацій струму живлення необхідно сформувати сигнал, напруга якого пропорційна 
флуктуаціям струму. Зазвичай, такий сигнал одержують, включаючи послідовно з діодом омічний опір [53, 54]. 
Цей метод має істотний недолік. З одного боку, опір резистора повинен бути достатньо великим для 
підвищення відношення сигнал/шум на вході вимірювального підсилювача, з іншого – зростання опору R 
призводить до збільшення паразитної модулюючої шумової напруги Uш, що прикладена до ВЕТ.  

Ця шумова напруга викликає паразитну амплітудну і фазову шумову модуляцію НВЧ сигналу. 
Підвищення відношення сигнал/шум на вході підсилювача шляхом збільшення значення резистора R приводить 
до росту паразитного модуляційного шуму. 

З метою усунення цих недоліків було запропоновано використовувати трансформатор у якості 
перетворювача. Застосування трансформатора, як перетворювача шумового струму в напругу для активного 
елемента ГДГ, дозволяє одержати виграш у відношенні сигнал/шум на вході підсилювача і, при цьому, не 
погіршити флуктуаційні характеристики генератора.  

ЕРС на його вторинній обмотці Еш, прикладена до входу підсилювача, для шумового струму Iш на 
частоті ω буде дорівнює 

Еш=Iш· ω·n1·n2·L1=Iш·ω·n2·Ln1/n1 ; (1) 
тут n1, n2 – число витків первинної і вторинної обмотки відповідно; L1 – індуктивність одного витка 

первинної обмотки; Ln1 – індуктивність первинної обмотки. При використанні підсилювача з високим вхідним 
опором Rвх»ω·(n2/n1)

2L1 трансформатор працює практично в режимі холостого ходу і вихідну напругу можна 
розраховувати за формулою (1). 

Запропонована методика вимірювання, була перевірена в даній роботі. При цьому первинна обмотка 
трансформатора була включеною в розрив кола живлення ВЕТ, а вторинна - підключена до входу підсилювача 
або аналізатора спектра. При використанні підсилювача з високим вхідним опором трансформатор працює 
практичні в режимі холостого ходу. Переваги трансформатора перед резистором R виявляються в тому, що він 
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може забезпечити підвищення співвідношення сигнал/шум на вході вимірювального приладу при меншому 
значенні опору, що вноситься в коло живлення ВЕТ. 

Для трансформатора, намотаного на кільці з фериту 2000 НН, з розмірами 40х25х10 мм і числом витків 
n1=1, n2=1000, індуктивність первинної обмотки складає 1.7 мкГн (реактивний опір в області частот до 10 кГц 
не перевищує 0.1 Ом). При підключенні до вторинної обмотки трансформатора аналізатора спектра з вхідним 
опором Rвх=100 кОм, було отримано значення коефіцієнта СF перетворення струму первинної обмотки в 
напругу на вході аналізатора спектра (в залежності від частоти сигналу F), які наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнта СF перетворення струму первинної обмотки в напругу на вході аналізатора спектра 

в залежності від частоти сигналу F 

F, кГц 1 5 10 

CF, мкА/мкВ 0,051 0,0166 0,0143 

 
Для того, щоб забезпечити таку ж чутливість при використанні резистора в колі струму живлення ВЕТ, 

його значення має складати 1/CF. Для частоти F=10 кГц опір R ≈ 70 Ом, що є на три порядки вищим від 
вхідного опору трансформатора. Перевагою розглянутого методу вимірювання, у порівнянні з резисторним, є 
висока чутливість в поєднанні з малим значенням опору, який вноситься в коло живлення ВЕТ. Остання 
обставина має вирішальне значення в НВЧ вимірах, бо наявність великого опору в колі зміщення призводить до 
додаткової модуляції НВЧ сигналу шумовим спектром струму. 

 
Висновки  

Результати дослідження на прикладі вимірювання флуктуацій струму живлення генератора на діоді 
Ганна показали ефективність використання в якості перетворювача струмових флуктуацій у флуктуації напруги 
трансформатора спеціальної конструкції. Особливістю конструкції трансформатора є мала індуктивність 
первинної обмотки, що вмикається в коло живлення ВЕТ за рахунок малої кількості витків у ній. При цьому 
кількість витків у вторинній обмотці, яка підключена до вимірювального  пристрою, набагато більша. За 
рахунок цього досягається висока чутливість методу при малому значенні опору, що вноситься в коло 
живлення ВЕТ. Необхідною умовою є високе значення вхідного опору вимірювального пристрою.  
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Анотація. В даній роботі розглядається неінвазивний спектрофотометричний метод визначення кількості білірубіну 
накопиченого в підшкірно-жировому прошарку і наявного безпосередньо в артеріальній крові людини. Запропонований метод 
нечутливий до кольору шкіри і є придатним для людей любої раси. Метод дозволяє проводити також дослідження 
характеристик крові за вмістом інших пігментів крові і їх співвідношення, наприклад, співвідношення кількості загального 
гемоглобіну до кількості білірубіну, співвідношення кількості окисленого гемоглобіну до кількості редукованого гемоглобіну і інші. 
В методиці досліджень використано ряд принципово нових алгоритмів вимірювання вище вказаних показників крові через шкіру, 
які отримані в рамках дифузійної теорії транспорту розсіяних фотонів всередині біологічної тканини за допомогою 
вдосконаленого авторами модифікованого рівняння Бугера-Ламберта. Для проведення досліджень оптичних  властивостей 
біологічних тканин і крові розроблено і виготовлено спектрофотометричний вимірювальний пристрій. Одним із найважливіших 
вузлів пристрою є волоконно-оптична головка. За її допомогою світло вводиться у підшкірно-жировий прошарок  і виводиться 
через шкіру кількома оптично ізольованими один від одного приймальними волоконно-оптичними каналами кільцевої форми. В 
виготовленій оптичній головці оптимально підібрані  діаметр і ширина кожного кільцевого каналу таким чином, щоб спільно з 
вибраною довжиною хвилі випромінювання забезпечити приладу високу чутливість до певного виду хромофорів.  

Ключові слова: спектрофотометричний метод, білірубін, гемоглобін, пульсоксиметр. 
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Abstract. We consider a noninvasive spectrophotometric method to determine amount of bilirubin accumulated in 
subcutaneous fat layer and present directly in human arterial blood. The proposed method does not depend on skin color and is 
suitable for people of any race. It also enables to study blood characteristics from content of other blood pigments and their ratios, 
e.g., between amounts of general hemoglobin and bilirubin, between amounts of oxidized hemoglobin and reduced hemoglobin, etc. 
Our research technique uses a number of principally new algorithms of measuring the above blood factors through skin. They are 
obtained within the diffusion theory of scattered photons transport inside a biological tissue by applying the modified 
BoogerLambert equation improved by us. To perform investigations of optical properties of biological tissues and blood, we 
developed and made a spectrophotometric measuring device. One of its crucial units is a fiber optic head. Using it, light is inserted 
into the subcutaneous fat layer and is output through the skin by several receiving fiber optic ring channels (optically isolated from 
each other). The diameter and width of each ring channel in the prepared optical head were chosen optimally so as to ensure a high 
device sensitivity to the specific type of chromophores (in accordance with the chosen emission wavelength). 

Keywords: spectrophotometric method, bilirubin, hemoglobin, pulse oximeter. 

 
Вступ 

Загальновідомо, що ряд таких серйозних захворювань як гемолітичні та кон’югенні жовтухи, 
гіпербілірубінемія недоношених дітей та інші супроводжуються підвищеним рівнем білірубіну в крові. 

Білірубін є продуктом розпаду гемоглобіну червоних клітин крові. Його підвищення спостерігається 
при запальних, токсичних і неопластичних пошкодженнях клітин печінки, закупорці усередині і зовні 
печінкових жовчних протоків, (при цирозі, холециститі, холангіті), при гемолітичних захворюваннях, 
фізіологічній жовтяниці новонароджених і ін.  

У нормі сироватка крові дорослих містить кількість загального білірубіну від 8,5 до 20,5 мкМ/л.   При 
підвищенні рівня білірубіну до 27-34 мкМ/л  спостерігається таке явище як жовтуха – колір шкіряних покровів 
стає жовтуватим. На початку виявляється жовте фарбування склер, декілька пізніше - фарбування шкірних 
покривів. Накопичуючись в шкірі і слизовій оболонці, білірубін у поєднанні з іншими пігментами фарбує їх в 
світло-жовтий колір з червонуватим відтінком. Надалі відбувається окислення білірубіну в білівердин, і 
жовтяниця набуває зеленуватого відтінку. При тривалому існуванні жовтяниці шкірні покриви набувають 
чорнувато-бронзового забарвлення.  

У новонароджених концентрація білірубіну становить 17,1–205 мкМ/л. Майже у кожного 
новонародженого на 2–5-й день життя визначається незначна (не вище 150 мкМ/л)  некон'югована 
білірубінемія, яка швидко проходить. Така жовтуха обумовлена віковою незрілістю глюкоронилтрансферазної 
системи у новонародженої дитини і зникає до 7–10-го дня. Це фізіологічний процес і найчастіше абсолютно 
нешкідливий.  

Ступінь жовтухи у недоношених дітей зазвичай більш значущий і тримається до 4 тижнів. Рівень 
концентрації білірубіну у деяких немовлят може досягати 200 мкМ/л, що створює небезпеку ураження мозку – 
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білірубінову енцефалопатію. Встановлено, що чим довше дитина знаходиться в стані з підвищеним білірубіном 
і чим вища його концентрація, тим значущою є патологія і тим складнішим і тривалішим є лікування.  

Рання діагностика захворювань пов’язаних з жовтухою допомогла б уникнути цих ускладнень. Так, 
наприклад, при концентраціях білірубіну 90-100 мкМ/л у новонароджених дітей, для зниження білірубіну 
достатньо провести вчасно світлотерапію (проводять опромінення шкіряних покровів світлом в синій області 
спектру 450-500 нм). При концентраціях перевищуючих 140-150 мкМ/л  стан дитини вважається смертельно 
небезпечним і для її лікування в багатьох випадках необхідно проводити термінове замінне переливання крові, 
або гемосорбцію. 

Оскільки за зовнішнім оглядом кольору шкіри неможливо встановити рівень білірубіну в крові 
немовляти (колір не завжди корелює з кількістю білірубіну в крові) бажано з попереджувальною ціллю 
проводити білірубінометрію кожної новонародженої дитини.  

Ці та ряд інших обставин, наприклад, необхідність постійного контролю за білірубіном у дітей і 
дорослих хворих на вірусні гепатити, потребують експресних  неінвазивних методів та приладів дослідження 
рівня білірубіну в крові. 

В Україні такі пристрої не виробляються, а існуючі зарубіжні неінвазивні транскутанні вимірювачі, 
наприклад  “Billicheck” (Respironics, Inc. США), Air-Shields Jaundice Meter типу JM-103 (Konica Minolta), Bilitest 
BB77 (Bertocchi SRL Elettromedicali),  АГФ-02  і АГФн-04-“НПП ТМ”  (торгова марка “Билитест-2000”, Росія), 
не відповідають необхідній точності і достовірності вимірювань. Середньоквадратичне відхилення різниці 
значення білірубіну отриманого ними від істинного значення білірубіну в крові може становити до 40 мкм/л. 

Проблема в тому, що існуючі транскутанні пристрої вимірюють рівень білірубіну не в крові, а в шкірі. 
Тому для них придумана спеціальна одиниця вимірювання – “транскутанний  білірубіновий індекс” [1,2]. При 
цьому вважають, що кількість накопиченого білірубіну в шкірі є прямо пропорційним рівню білірубіну в крові 
[1], що не завжди відповідає дійсності. Так, наприклад, під дією світла накопичений в шкіряному прошарку 
жиророзчинний непрямий білірубін перетворюються у водорозчинну форму (прямий білірубін) і виходить із 
клітин шкіри в кров. При цьому рівень загального білірубіну в крові значно підвищується, а в шкірі падає і 
похибка вимірювання білірубіну в крові може перевищувати 50%. Тому транскутанні вимірювачі 
білірубінового індексу (ТБІ), такі як “Билитест” , “Billicheck” та інші категорично не можна застосовувати під 
час проведення світлотерапії немовляти.  

На точність існуючих вимірювачів ТБІ впливають також колір шкіри, товщина шкіри, кількість 
гемоглобіну в крові і інше.  

Найбільшим недоліком існуючих пристроїв є те, що вони з великою похибкою визначають кількість 
білірубіну, коли його рівень перевищує небезпечне для життя дитини значення 14 мг/дл [2].      

Очевидно, що для вирішення цієї актуальної проблеми необхідні пристрої, які можуть визначати вміст 
загального білірубіну безпосередньо в крові. Для створення такого пристрою в даній роботі проведені 
теоретичні і експериментальні дослідження передачі світла між оптичним передавачем і приймачем, 
розташованими на поверхні шкіри на заданій відстані один від одного, на основі яких розроблено алгоритм 
розрахунку білірубіну в крові по значенню коефіцієнта затухання сигналу в підшкірному прошарку і 
побудовано макет неінвазивного транскутанного білірубінометра для крові.  

Поставлена мета досягнута завдячуючи спеціальній вимірювальній волоконно-оптичній головці з 
кільцевими волоконно-оптичними приймальними каналами, розробленій і виготовленій авторами цієї роботи, 
на основі якої була модернізована вимірювальна установка для дослідження спектрів розсіювання світла 
біотканиною і виготовлений макет транскутанного білірубінометра.   

1. Алгоритм роботи пристрою. 

Для транскутанного вимірювання білірубіну в крові і підшкірно-жировому прошарку 
спектрофотометричним методом нами запропонована фізико-математична модель розповсюдження променів в 
біологічній тканині у вигляді рівняння, подібного до запропонованого в [3] модифікованого рівняння Бугера-
Ламберта. Істотною відмінністю застосованого нами рівняння при побудові алгоритму розрахунків білірубіну 
від відомого модифікованого рівняння Бугера-Ламберта є введена в експоненту рівняння реальна відстань d між 
джерелом і приймачем випромінювання, розташованими на поверхні тканини, замість невідомої ефективної 
довжини L пробігу оптичних променів усередині біотканини, використаної в модифікованому рівнянні Бугера-
Ламберта  [3].  

В алгоритмі обчислень концентрації білірубіну нами використано додатковий вимірюваний параметр: – 
відстань між точкою введення світла і точкою виведення світла  з тіла через шкіряний покрив.  

З урахуванням сказаного рівняння для розповсюдження променів усередині біотканини виглядає 
наступним чином: 

GBrС
I

I
D i

i
i  0lg ,                     (1) 

де i  - коефіцієнт екстінкції i-го хромофору; iС  - концентрація i-го хромофору;  r  – радіус кільцевого 

оптичного каналу  у волоконно-оптичній вимірювальній головці;  B  і G  - постійні величини. 
Достовірність рівняння (1) підтверджують приведені на рис. 1 експериментальні характеристики 

залежності затухання сигналу в кільцевих каналах волоконно-оптичної головки з різними радіусами. 
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З приведених графіків видно, що в досліджуваній волоконно-оптичній головці із заданою геометрією 
розташування кільцевих каналів  виконується експоненціальна залежність затухання сигналу від радіусу 
кільцевого каналу в широкому діапазоні довжин хвиль видимого і близького інфрачервоного діапазону. 

В одному з алгоритмів роботи пристрою при вимірюванні концентрації білірубіну застосовано 
двоканальний метод вимірювання на трьох довжинах хвиль (470, 505 і 830 нм). Довжина хвилі 470 нм 
використана для визначення кількості білірубіну, довжина 505 нм для визначення кількості загального 
гемоглобіну, а довжина хвилі 830 нм вибрана в якості опорної, відносно якої проводяться вимірювання 
поглинання світла на довжинах хвиль 470 нм і 505 нм.  

Для передачі оптичних сигналів від шкіряного покриву до 
електронних схем обробки сигналів в пристрої 
використано спеціально створений для цього кільцевий 
волоконно-оптичний колектор з малими розмірами 
кільцевих каналів, концентрично розташованих навколо 
центрального передавального каналу в безпосередній 
близькості від нього. Ширина кільцевих каналів в 
колекторі обрана 200 мкм, діаметр центрального 
передавального каналу становить 0,5 мм. Таке технічне 
рішення волоконно-оптичного колектора дозволяє отри-
мати інформаційні сигнали максимальної інтенсивності 
саме для тих хромофорів, які  досліджуються на вибраній 
довжині хвилі. Якщо ж приймальні кільцеві канали 
віддалити від центрального на відстані1,0 мм і більше, в 
них попадає значна кількість променів розсіяних іншими 
хромофорами, які знаходяться на значній глибині в 
ретикулярній дермі, які “зашумлюють” досліджуваний 
сигнал. 

Пристрій може працювати в двох режимах: 1) - в 
імпульсному режимі при вимірювання кількості 

білірубіну в артеріальній крові (подібного до режиму роботи пульсоксиметрів)  і 2) - в режимі постійного 
струму, при  вимірюванні кількості білірубіну в підшкірно-жировому прошарку. 

Алгоритм проведення розрахунків побудований таким чином, що би спочатку вимірювати загальний 
гемоглобін на довжині хвилі 505 нм, а потім білірубін на довжині хвилі 470 нм. Причому при вимірюванні 
білірубіну враховується вплив гемоглобіну на результати вимірювання білірубіну.  
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Рис. 1. Експериментальні залежності логарифма 

коефіцієнта Rλ відбиття сигналу шкірним прошарком 
пальця дорослої людини  від радіусу кільцевого каналу 
вололконно-оптичної головки для різних довжин хвиль 
λ, нормованого на площу S кільцевого приймального 

каналу. 
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Анотація. Можливість неінвазивної, об'єктивної і динамічної оцінки кровотоку по судинах малого калібру 
залишається однією з актуальних завдань сучасної ангіології і суміжних спеціальностей. Від її рішення залежить успіх 
ранньої діагностики таких захворювань, як облітеруючій ендартеріїт, ураження брахіоцефальніх артерій, атеросклероз, а 
також всіляких оклюзій і стенозів артерій, але не існує одного єдиного методу який би зміг точно визначити наявність 
сторонніх включень у крові людини на ранньому етапі дослідження, тому для досягнення цієї мети мною було об’єднано 
два метода неінвазивної діагностики допплерівської флоуметрії та лазерної флоуметрії для того аби узяти найкращі 
сторони кожного з методів дослідження параметрів кровотоку. 

Ключові слова: швидкість кровотоку, лазерні флоуметри, ультразвукові флоуметри. 
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Abstract. The possibility of non-invasive, objective, and dynamic evaluation of blood flow on vessels of small caliber 

remains one of the topical problems of modern angiology and related specialties. The success of early diagnosis of diseases such as 
obliterating endarteritis, lesions of brachiocephalic arteries, atherosclerosis, as well as all sorts of occlusions and arterial stenosis 
depends on its decision, but there is no single method that could accurately determine the presence of foreign inclusions in human 
blood at an early stage of the study, so for this purpose I have united two methods of non-invasive diagnostics of Doppler flowmetry 
and laser flowmetry in order to take the best aspects of each of the methods of study parameter blood flow. 

Key words: speed of blood flow, laser flowmeters, ultrasonic flowmeters. 
 
Розроблен прилад для інформативного контролювання швидкості кровотоку в судинах, а також 

наявність виявлення сторонніх включень у складі крові різних видів ембол та тромбів. Особливість на відміну 
від існуючих є наявність додаткового інформаційного каналу(крім ультразвукового) з застосуванням лазерного 
випромінювання, а також багатоканального вимірювання цих параметрів крові на кінцівках людини одночасно. 
Структурна схема представлена на рис 1, використавши для ультразвукового випромінювання датчик на 
7,5 МГц. Для оптичного тракту використовується напівпровідниковий лазер [1-3].  

Лазерні методи вимірюванні кровотоку дозволяють вимірювати рівень кровотоку на 1 мм 
досліджуваної тканин у результаті чого відсутні прямі показники кровотоку. В той час ультразвукові 
флоуметри дозволяють визначити такі характеристики як, лінійну та об’ємну швидкість кровоточу [4]. 

Особливістю конструкції є використання давачів, які знаходяться на універсальній конусоподібній 
манжеті ультразвукових і лазерних джерел випромінювання, які працюють у безперервному режимі по-черзі. 
Інформація про параметри і наявність включень у крові відображаються на ЖКІ дисплеї з одночасним 
підрахунком середнього значення зміни кровотоку, лімфотоку середньостатистична оцінка розмірів додаткових 
включень та допплерівський частотний зсув. 
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Рисунок 1 – Структурна схема для ультразвукового каналу 

 

Рисунок 2 – Структурна схема для оптичного каналу 
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Анотація. В роботі розглянуто застосування модифікованого генетичного алгоритму для стиснення зображень. 
Розраховано кількість доменіх і ранговіх блоків в залежності від вибраного порога. Отримано значення коефіцієнтів 
стиснення. 
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Annotation. The paper discusses the use of a modified genetic algorithm for image compression. The number of domain 

and rank blocks is calculated depending on the selected threshold. The values of compression coefficients are obtained. In the fractal 
compression algorithm, as well as in other compression loss algorithms, very sensitive mechanisms, by which you can adjust the 
degree of compression and the degree of loss. The disadvantage of the basic fractal compression algorithm lies in the fact that for 
each rank block R, the algorithm passes through all domain blocks D and all variants of their orientations, performing for each 
peak-village the operation of changing the orientation and finding the conversion coefficients. In this paper, we consider the 
parametric algorithm for fractal image compression, in which statistical parameters are pre-calculated for the rank blocks. Here is a 
modified genetic algorithm that, for some classes of images, can significantly reduce the amount of computations. The parameters of 
the algorithm are the level of losses in encoding and the minimum size of areas. This algorithm provides uniform image encoding 
quality. Choose the allowable level of loss when encoding the image and notice it as an unprocessed fragment. So far, there is a raw 
fragment: to find out which blocks best approximates to the minimum. Split into smaller fragments and mark them as unprocessed.  

Keywords. Fractal compression. domain block, rank block, compression ratio. 
 

В алгоритмі фрактального стиснення, як і в інших алгоритмах стиснення з втратами, дуже важливі 
механізми, за допомогою яких можна регулювати ступінь стиснення і ступінь втрат.  Недолік базового 
алгоритму фрактального стиснення полягає в тому, що для кожного рангового блоку R алгоритм проходить 
через всі доменні блоки D і всі варіанти їх орієнтацій, виконуючи для кожного пікселя операції зміни орієнтації 
та знаходження коефіцієнтів перетворення [1, 2]. 

У цій роботі ми розглянемо параметричний алгоритм фрактального стиснення зображень, в якому 
статистичні параметри попередньо розраховуються для рангових блоків. Наведемо модифікований генетичний 
алгоритм, який для деяких класів зображень може значно зменшити обсяг обчислень. Параметрами алгоритму 
служать рівень втрат при кодуванні і мінімальний розмір областей . Цей алгоритм забезпечує рівномірну якість 
кодування всього зображення. Параметром другого алгоритму є кількість областей, використовуваних для 
кодування зображення, що прямо впливає на обсяг обчислень, але він не забезпечує достатньої точності 
кодування окремих фрагментів зображення. Виберемо допустимий рівень втрат при кодуванні зображення і 
помітимо його як необроблений фрагмент. Поки є необроблений фрагмент: знайти, які блоки найкращим чином 
наближають до мінімуму. Розбити на більш дрібні фрагменти і позначити їх як необроблені [3].  

По-перше, можна обмежити число афінних перетворень, забезпечуючи ступінь стиснення не менше 
фіксованого значення. По-друге, може знадобитися, щоб в ситуації, коли різниця між обробленим фрагментом і 
його найкращим наближенням перевищувала певне порогове значення, цей фрагмент обов'язково дробиться. 
По-третє, можна запобігти дробу менших розмірів, наприклад, чотири точки. Змінюючи порогові значення і 
пріоритет цих умов, ми будемо дуже гнучкими в управлінні ступенем стиснення. Зверніть увагу, що ця 
гнучкість буде набагато вище, ніж у найближчого «конкурента» - алгоритму MPEG [4, 5]. 

П'ять типів нерухомих зображень були піддані фрактальному кодуванню. Були обрані наступні тестові 
зображення: група дерев, самотнє дерево, кішка, мати з дитиною, ваза на столі. Кількість рангових блоків, які 
відповідають їх розміру, варіювалося від двадцяти до двох елементів зображення. Ми використовували 
параметричний алгоритм з допустимим зниженням середньої яскравості рангу блочного нащадку від середньої 
яскравості рангу блочного геному не більше 5%, [6].  

Процедура вибору доменів з найменшою відстанню від вектора характеристик до рангу забезпечує 
вибірковість, тим самим обмежуючи кількість блоків домену для перерахування, тим самим скорочуючи 
кількість операцій і обчислюючи коефіцієнт стиснення. У табл. 1 наведено параметри фрактального кодування 
тестового зображення “кішка” у залежності від порогу. 
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Таблиця 1 - Параметри для нерухомого зображення “кішка” 
Поріг 0,1 0,01 0,001 

Рангові блоки 60712 336445 666133 
Доменні блоки 134 134 134 

Розмір блоків 60713 336446 666134 

Коефіцієнт стиснення 6.544116 1.239801 1.01 

Час стиснення, с 10.292513 21.297584 36.234251 

Час декодування, с 22.625596 132.827828 219.818460 
Відношення сигнал/шум, дБ 22.834498 22.889807 22.616287 

 
На рисунку (Рис.1) наведено залежність відношення сигнал/шум від коефіцієнта стиснення. 

 
Рисунок 1 – Залежність відношення сигнал/шум від коефіцієнта стиснення 

Таким чином у роботі використано алгоритм, який для деяких класів зображень може значно зменшити 
обсяг обчислень. Параметрами алгоритму служать рівень втрат при кодуванні і мінімальний розмір областей . 
Цей алгоритм забезпечує рівномірну якість кодування всього зображення. Коефіцієнт стиснення можна 
регулювати, змінюючи розміри рангових блоків, тим самим варіювати якість декодованого зображення.  
Побудована залежність відношення сигналу до шуму в залежності від кількості блоків і розмірів рангових 
блоків. Розраховано кількість доменних та рангових блоків при різних порогах. 
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Анотація. Розглядається мікрокомп’ютерна програмно-апаратна система діагностики стану антикорозійного 
захисту металевих конструкцій, зокрема магістральних газотранспортних трубопровідних мереж, на основі методу 
імпульсної імпедансної спектроскопії 
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MICROCOMPUTER-BASED SYSTEM FOR QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE STATE OF 

ELECTROCHEMICAL PROTECTION OF OBJECTS USING IMPULSE  IMPEDANCE SPECTROSCOPY 
METHODS 
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Abstract. Isolating sheeting underground oil and gas pipelines in combination with cathode polarization of pipeline by 

negative potential it is been by the generally accepted obligatory methods of prevention of corrosion of metallic pipelines. The 
damage of the isolating sheeting results in penetration of subsoil electrolyte to the surface of metal, that causes corrosion and rapid 
reduction of time of service ability of pipeline. 

The new method of decision of task of integral estimation of the state of isolation of pipelines, authentication of damages, 
prognosis warning of activating of corrosive processes is offered in the article. A method is based on the multiple analytical 
modelling of electric parameters of the system “pipeline-earth” and improved value of black-box modelling correctings information, 
which generate specialized instrumentation-calculable module, connected to the control points of pipeline. Test pulses are formed an 
electronic device and incoming to the input line electric terminal of protector defence of pipeline. Synchronously with the impulse 
excitation on the input of testable contour “pipeline-earth”, on the next control terminal of protector defence registered of signal of 
response of the probed contour.  

Pulse function response of the investigated contour a “pipeline-earth” is his important description, as allows to draw a 
conclusion about his structural internals and quantitative parameters of equivalent electric equivalent circuit. Pulse function 
response is utillized for the calculation  of the complex transfer function. The module of transfer function is gain-frequency, and 
argument phase-frequency responses of quadripole “pipeline-earth”. On the basis of the information  measured, calculated and a 
priori about the electric parameters of difficult quadripole “pipeline-earth”, the task of determination of interval decides with 
imperfect violation fault  of protective isolating layer. 

Keywords: impedance spectroscopy, underground oil and gas pipelines, Fourier analysis, approximation, authentication, 
cathodic protection 

 
Захисне ізоляційне покриття магістральних нафто- і газопроводів у поєднанні з катодною поляризацією 

трубопроводу негативним потенціалом є загальноприйнятими обов'язковими методами запобігання корозії 
металевих трубопроводів. Пошкодження захисного ізоляційного покриття приводить до проникнення 
грунтового електроліту до поверхні металу, що викликає корозію і швидке скорочення часу експлуатаційної 
придатності трубопроводу. Поляризація трубопроводу негативним потенціалом, який створюється постійним 
струмом натікання від станції катодного захисту, і зміщення захисного потенціалу в область негативних 
значень нижче природного рівня потенціалу трубопроводу дозволяють зменшити швидкість анодного 
розчинення металу, і відповідно уповільнити процес корозії.  

Задача дистанційного контролю стану захищеності магістральних трубопроводів від корозії і точної 
локалізації місць порушення захисної ізоляції на даний час залишається актуальною. У статті пропонується 
новий метод вирішення задачі інтегральної оцінки стану ізоляції трубопроводів, ідентифікації пошкоджень, 
прогнозного попередження про активацію корозійних процесів. Метод оснований на багатоваріантному 
аналітичному моделюванні електричних параметрів системи “трубопровід-земля” і уточненні модельних 
представлень коректуючими даними, які отримуються за допомогою розробленого спеціалізованого 
вимірювально-обчислювального модуля, підключеного до контрольних точок трубопроводу. 

Базова модель трубопроводу представляється ідеалізованою “довгою лінією” з розподіленими RLC-
параметрами, в якій номінальне значення розподіленої електричної ємкості  між трубопроводом і грунтом  
характеризує стан ізоляційного покриття. Дане представлення має найбільш простий вигляд еквівалентної 
електричної схеми і аналітичної моделі. На практиці параметри контура “трубопровід-земля” в процесі 
експлуатації змінюються в результаті порушення ізоляції, сезонних коливань електропровідності грунту і 
перехідного імпедансу між трубопроводом і грунтом. За наявності пошкоджень ізоляційного покриття базова 
еквівалентна схема заміщення ускладнюється шляхом введення додаткових електричних параметрів  
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(комплексного опору каналу дефекту, додаткової ємності відшарованого покриття ізоляції, зсуву потенціалу 
поляризації і т. д.). 

Для збереження адекватності модельних уявлень у разі наявності дефектів ізоляції узагальнена 
математична модель  системи “трубопровід-земля” трансформується в N-каскадное з'єднання лінійних 
чотириполюсників, які враховують погонні параметри трубопроводу і дозволяють перейти від розподілених 
RLC-параметров до зосереджених. Це дозволяє довільний інтервал трубопроводу представити сумою 
поелементно складених чотириполюсників з індивідуальними RLC-схемами заміщення для різних локальних 
значень опору ізолюючого покриття. 

Одночасно такий підхід породжує проблему неоднозначності  ідентифікації місцеположення кожного 
елементу каскадного з'єднання складових чотириполюсників в загальній еквівалентній електричній схемі 
заміщення. Для вирішення завдання неоднозначності в математичну модель вводяться допоміжні інформаційні 
параметри стану досліджуваної ділянки трубопроводу, які отримуються за допомогою спеціалізованого 
вимірювально-обчислювального пристрою на базі мікрокомп’ютера.  Розроблений прилад функціонує на основі 
ідеології інтелектуальних вимірювальних систем і виконує завдання пошуку оптимальних вирішень 
багатопараметричного моделювання, що коректується експериментальними даними вимірювань.  В алгоритмі 
роботи даного приладу умовно можна виділити три головні складові: 1) формування зондуючих 
випробувальних імпульсів;  2) синхронне вимірювання відклику системи на імпульсну дію; 3) математична 
обробка отриманих результатів і ітераційне калібрування модельних уявлень з використанням додаткових 
реально виміряних електричних параметрів трубопроводу. 

Мікрокомп’ютерний модуль формує короткі по тривалості імпульси напруги х(t), які подаються до 
контрольного вхідного електричного відведення протекторного захисту трубопроводу. Синхронно з подачею 
зондуючих імпульсів на вхід тестованого контура “трубопровід-земля”, на наступному контрольному 
відведенні протекторного захисту здійснюється реєстрація сигналу відклику досліджуваного контура на вхідну 
імпульсну дію.  

Реєстрований вихідний сигнал відгуку uвих(t) згідно відомої теореми Дюамеля може бути 
представлений інтегралом:  





t

вхвих dthutu ,)()()(      (1) 

де uвх(t), uвих(t)  - вхідний і вихідний сигнали відповідно, h(t) - імпульсна характеристика лінійного електричного 
чотириполюсника, яка є відгуком системи на вхідний сигнал виду δ(t) - дельта-функції Дирака. Для  даного 
випадку використовується фільтруюча властивість дельта-функції: коли імпульсну функцію h(t) помножити на 
δ-функцію і добуток проінтегрувати по часу, то результат буде рівний значенню функції h(t) в точці, де 
зосереджений  δ-імпульс. Згідно даній властивості реєстровані пристроєм відліки сигналу відклику системи на 
короткий імпульсний вхідний сигнал uвх(t) є імпульсною характеристикою h(t) досліджуваного 
чотириполюсника “трубопровід-земля”. У підпрограму розрахунку імпульсної характеристики введений 
поправочний коефіцієнт що враховує використання короткого зондуючого імпульсу кінцевої тривалості uвх(t) 
замість аналітичного δ-імпульсу. 

Для системи дискретного часу  формула (1) може бути записаний у вигляді:  
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де  h(n) – імпульсна характеристика сенсорного елемента.  
У випадку подачі на вхід сенсора замість сигналу x(n) модельного дискретного δ-імпульса, вихідний 

сигнал відклику y(n) фактично представлятиме собою імпульсну характеристику h(n). Рівняння (2) для даного 
випадку можна записати у вигляді [1]:  

,....2,1,0),(....)2()2()1()1()()0()(  nnhnhnhnhny   (3) 
Імпульсна характеристика досліджуваного контура “трубопровід-земля” є його важливою 

характеристикою, оскільки дозволяє судити про його внутрішню структурну організацію і кількісні параметри 
еквівалентної електричної схеми заміщення. 

Для модельних представлень загальної еквівалентної електричної схеми заміщення системи 
“трубопровід-земля  ” у вигляді каскадно-з’єднаних лінійних чотириполюсників  використовується 
математичний апарат аналізу пасивних електричних RLC-цепей в частотній області. Перехід представлення 
вимірюваних сигналів від часової форми до частотної області здійснюється методом інтегрального Фур’є-
перетворення [2]: 






 ,)()( dtethjK tj      (4) 
де h(t) –  імпульсна характеристика досліджуваного чотириполюсника, K(jω) –  частотний коефіцієнт передачі 
даного чотириполюсника  

Імпульсна характеристика досліджуваної ділянки трубопроводу визначена вимірювально-
обчислювальним модулем використовується для розрахунку комплексного коефіцієнта передачі 
контрольованої ділянки. При цьому модуль комплексного коефіцієнта передачі є амплітудно-частотною, а 
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аргумент, фазо-частотную характеристиками складного чотириполюсника “трубопровід-земля”. Таким чином в 
результаті вимірювально-обчислювальних процедур формується об'ємний інформаційний масив даних, що 
описує властивості досліджуваної електричної ланки, яка включає омічний опір труби трубопроводу, її 
індуктивність, електричну ємність “трубопровід –захисне ізоляційне покриття – грунт”,  діелектричні втрати 
ізоляційного покриття. Частина електричних параметрів апріорно визначені. Так омічний опір і індуктивність 
трубопроводу відомі з паспортних даних і в процесі експлуатації незначно змінюються. Дані величини  також 
легко вимірюються прямими або непрямими методами. Головним завданням є визначення якості ізоляційного 
захисту трубопроводу, ступінь пошкодження ізоляції і місцерозташування дефекту.  

Обчислена амплітудно-частотна і фазо-частотна характеристики усереднено оцінюють якість захисної 
ізоляції трубопроводу від грунту. Відхилення виміряних параметрів від номінальних значень здійснюється 
методом порівняння з віповідними еталонними і калібрувальними характеристиками, які внесені до 
поповнюваної бази даних експертної системи прийняття рішень. Для локалізаці] місця порушення ізоляції,  
складний чотириполюсник “трубопровід-земля” моделюється N-каскадным з'єднанням елементарних 
чотириполюсників, функціонально пов'язаних з погонними електричними характеристиками обмежених 
інтервалів на трубопроводі. При каскадному з'єднанні чотириполюсників матриця А-параметров складного 
чотириполюсника рівна добутку матриць Аi-параметров елементарних чотириполюсників. Для каскадно 
з’єднаних N чотириполюсників матриця А-параметров може бути представлено добутком: 
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при цьому матриці повинні бути записані в порядку проходження  чотириполюсників, оскільки операція 
множення матриць не підкоряється комутативному закону. 

Розбиття контрольованої ділянки трубопроводу на вузькі інтервали, кожен з яких представлений 
чотириполюсником з індивідуальними зосередженими RLC-параметрами, дозволяє реалізувати модельне 
дослідження впливу окремих локальних аномальних відхилень параметрів на узагальнену модель. В процесі 
математичного моделювання як апріорна інформація вносяться дані про інтервали з раніше виявленими 
дефектами і ступенем пошкодження ізоляції, про ділянки наземної частини траси і т. д. Апріорна інформація 
використовується як один із способів підвищення ступеня адекватності математичної моделі представлення 
системи  “трубопровід-земля”.   

На основі виміряних, обчислених і апріорних даних  про електричні параметри складного 
чотириполюсника “трубопровід-земля”, вирішується задача визначення інтервалу з дефектним порушенням 
захисного ізоляційного шару. У основі алгоритму лежить розв’язання оберненої задачі: по виміряних і відомих 
параметрах моделі узагальненого складного чотириполюсника, представленого N-каскадним з'єднанням  
простих чотириполюсників, ідентифікувати елементарний чотириполюсник з аномальним перевищенням 
діелектричних втрат, обумовлених локальним порушенням захисної ізоляції трубопроводу. В процесі  
розв’язання задачі активно використовуються частково відомі параметри складових чотириполюсників і 
апріорна інформація. Результатом рішення задачі є визначення порядку послідовності добутку матриць А-
параметров каскадних сполучених простих чотириполюсників, а також індивідуальні параметри кожного 
чотириполюсника. 
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корегування похибок терморезистивних датчиків. Показано можливість дистанційного визначення адитивної та 
мультиплікативної складових похибки шляхом створення двох тестових впливів. Отримані при цьому значення похибок 
дозволяють в реальному масштабі часу корегувати результати вимірювань. 
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В наш час традиційним методом проведення перевірки датчиків є їх випробування в лабораторних 

умовах. Цей метод базується на вилученні датчика з об’єкту, вимірюванні його характеристик і визначенні їх 
відповідності або невідповідності [1]. Демонтаж датчика з об’єкту порушує умови його роботи та може 
змінювати значення його похибки. Тож метою дослідження була розробка методу підвищення точності 
температурних датчиків за рахунок дистанційного визначення похибок та її корекції. Представлене 
дослідження має цінність в тих випадках, коли терморезистор встановлено у недоступному для людини місці 
або через вплив радіації, температури або інших факторів вилучити елемент для повірки неможливо.  

В автоматизованих системах керування застосовують спеціальні методи автоматизованого контролю 
[2] при яких через заданий інтервал часу на вхід вимірювального каналу подається зразковий сигнал який 
порівнюється з номінальним значенням. Якщо відхилення перевищує допустиму похибку, автоматично 
подається сигнал невідповідності, після чого датчик замінюється. 

Одним зі способів повірки датчиків автоматичних систем регулювання параметрів технологічних 
процесів [3] полягає в тому, що в регульованому об’єкті встановлюють потрібне  значення технологічного 
параметру, вимірюють вихідний сигнал датчика декілька разів, змінюючи певним чином вимірювальний 
параметр технологічного процесу. Кожний раз вимірюється значення вихідного сигналу і визначається похибка 
датчика.  

Вимірювання вихідного сигналу датчика реалізується шляхом тестових впливів на вхід датчика, 
використовуючи для цього калібровані величини. По каліброваному впливу вхідної величини або вхідного 
параметру датчика вираховують дійсне значення самої вимірювальної величини або похибки перетворення 
датчика, обумовлені зміною чутливості та дрейфом нуля датчика в процесі його експлуатації.  

Основною проблемою при використанні такого способу є проблеми створення каліброваного 
адитивного та мультиплікативного впливів на вхід датчика, коли вимірювальна величина не є електричною 
(витрати, тиск, концентрація).  

Адитивний тест – має збільшувати вхідний неелектричний вплив на датчики на точно відому величину, 
незалежно від значення самої вимірювальної величини. 

Мультиплікативний тест – має послаблювати або підсилювати вхідну неелектричну величину в точно 
задане число раз. 

Точність таких каліброваних впливів на більшість технологічних параметрів дуже низька. Відносна 
похибка неелектричної величини не менше 5-10%. Якщо врахувати, що похибка результату тестових 
вимірювань збільшується в стільки разів, в скільки разів вимірювальна величина більша додаткового тестового 
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впливу, то похибка визначення метрологічних характеристик датчиків зазначеним способом збільшується до 
десятків відсотків, що є неприпустимим при автоматичному регулюванні багатьох технологічних параметрів. 

Запропоноване в роботі рішення полягає в розширенні області застосування тестового методу повірки 
та підвищення точності визначення поточних похибок датчиків технологічних параметрів. 

Спосіб визначення похибки датчиків систем автоматичного регулювання параметрів технологічних 
процесів, здійснюється таким чином: 

- встановлюється необхідне значення технологічного параметру в регульованому об’єкті; 
- вимірюється вхідний сигнал датчика; 
- змінюється відповідним чином вимірюваний параметр технологічного процесу, при цьому при 

кожній зміні вимірюється значення вихідного сигналу; 
- за результатами вимірювань вираховується адитивна та мультиплікативна складові похибки 

вимірювань. 
Використовуючи отримані значення похибки за необхідністю корегується статична характеристика 

перетворювача 
Наведені нижче рівняння описують роботу перетворювача температури в нормальному режимі та при 

введенні тестових впливів: 
S(1 + )(x1 + ) = y0;                                                               (1) 

S(1 + )[x1 – c(1 – 2)A + ] + z0 = y0;                                        (2) 
K0S(1 + )(z / 1(1 x11) + ] = y0,                                        (3) 

де S, γ, δ – параметри перетворювача; 1, 2 та А – контрольовані вхідні параметри об’єкту при випробуваннях 
працюючого датчика. 

Маючи рівняння (1), (2), (3) можна рахувати складові похибки датчика. Отримуємо поточне значення 
мультиплікативної складової похибки: 
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Адитивна складова похибки визначається з виразу: 

 
)1(

)1(

0

0





Sy

Sy                                                              (5) 

Якщо врахувати, що  y0 >> S(1 + ), то другою складовою можна знехтувати: 
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З виразу (6) впливає, що чим менша мультиплікативна складова похибки датчика , тим менша і 
відносна похибка визначення адитивної складової похибки. Похибка визначення мультиплікативної складової 
похибки (4) в основному визначається змінами константи С в процесі роботи технологічного обладнання. При 
встановленні датчика на технологічний об’єкт початкові похибки не перевищують 0,2-0,5%. В процесі 
експлуатації ці похибки можуть вирости до декількох відсотків. Але навіть відносна похибка в 5% в процесі 
експлуатації допустима (як величина другого порядку малості від помилки регулювання технологічного 
параметра через похибки працюючого датчика). 

Даний спосіб не має обмежень якщо на вхід технологічного процесу не робить істотних зміна 
регулюючого параметру в межах 1-2% від заданого значення. Таким чином, вимоги до точності показників 
регулюючого органа не жорсткі, так як в формулах визначення похибок (4) та (5) входять не абсолютні 

значення 1, а їх відношення 
1

2


  та 

1

3


 . Аналогічно і знижуються вимоги до точності вимірювання 

інтенсивності потоку А. 
В результаті проведення досліджень було розроблено метод який дозволяє дистанційно визначати 

похибку та вводити коригуючи впливи. Запропоноване авторами рішення суттєво розширює область 
використання тестового методу повірки, та сприяє підвищенню точності періодичної повірки датчиків. 
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Анотація. Розглядається актуальність захисту інформації на фізичному рівні моделі OSI, 
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Інтенсивний розвиток бездротових систем різного призначення призвів до значного зростання обсягів 

передаваємої інформації. У зв'язку з цим істотно зросли і вимоги, що до захисту при передачі даних. Модель 
взаємодії відкритих систем OSI побудована таким чином, що найнижчий фізичний рівень відповідає за прийом 
кадру даних від канального рівня, кодування його в послідовність сигналів, які потім передаючу у лінію зв'язку. 
Для забезпечення такої функції безпеки як цілісність використовуються завадостійкі коди; функції 
конфіденційності передаваємої інформації звичайно покладають на інші рівні моделі OSI, наприклад, 
прикінцеве шифрування в месенджерах, протокол TLS для захисту інформації на транспортному рівні тощо. 
Стандартна практика додавання автентифікації та шифрування існуючих протоколів на різних рівнях 
комунікації призвела до того, що можна правильно класифікувати її тільки як частину механізмів безпеки. 
Разом з тим питання перехоплення інформації у вигляди сигналів, її декодування, та подальша дешифрування є 
питанням часу і обчислювальних ресурсів. Враховуючи, що безпека даних настільки критично важлива, можна 
обґрунтувати ствердження, що заходи безпеки повинні бути запроваджені на всіх рівнях, якщо це можна 
зробити економічно ефективним способом. 

В класичній системі Шеннона передбачалось, що при передачі інформації каналами зв’язку 
повідомлення не містить помилок, але в реальних системах помилки при передачі існують і пов’язані з шумом. 
Тому в роботі Вінера була запропонована модель передачі повідомлення по каналу з шумом[1] і розглянута 
ситуація, коли одержувач повідомлення, та персона що підслуховує працюють в різний шумовій обстановці, і 
рівень шум в каналі зловмисника більше. З цього випливає поняття ємкості секретності (secrecy capacity), що 
визначається як максимальна швидкість передачі, що забезпечує секретність на стороні «поганого» каналу 
зловмисника(перехвачену інформацію неможливо декодувати). Така модель є цікавою, але обмеженою у 
використанні NFC-канали, RFID тощо.  

Фундаментальні методи кодування для каналів з прослуховуванням досліджуються в [2]. Показано на 
базі LDPC-кодів, як коди з виявленням і виправленням помилок можуть використовуватися для досягнення 
ємкості секретності для будь якого каналу з прослуховуванням. 

Разом з тим для бездротових мереж в [3] запропоновано мережне кодування. Основна концепція 
мережевого кодування полягає в тому, що пропускна спроможність даних та надійність мережі можуть бути 
значно покращені, дозволяючи проміжним вузлам у мережі змішувати різні потоки даних через алгебраїчні 
комбінації декількох датаграм. Ця ключова ідея, яка явно порушує правила парадигми зберігання та передачі 
поточних рішень маршрутизації повідомлень, наведена на рисунку 1. 

Для обміну повідомленнями a та b вузли A та B повинні маршрутизувати свої пакети через вузол S. 
Очевидно, що класична схема, показана зліва, вимагатиме чотирьох передач. Однак, якщо S дозволено 
виконувати мережеве кодування за допомогою простих операцій(XOR), як показано на справа діаграмі, a  b 
може бути відправлено в одиночній трансляції (замість однієї передачі з b, а потім іншої з а). Об'єднавши 
отримані дані зі збереженим повідомленням, A, який має a, може відновити b, і B може відновити a 
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використовуючи b. Отже, за цим сценарієм мережеве кодування зберігає одну передачу (таким чином 
економить енергію) і один часовий інтервал (тим самим зменшуючи затримку). Більш складні протоколи 
мережевого кодування розглядають пакети як сукупність символів з певного кінцевого поля та прямі лінійні 
комбінації цих символів по всій мережі, тим самим використовуючи основні характеристики лінійних кодів, 
таких як здатність до корекції/стирання та добре зрозумілі алгоритми кодування та декодування. 

 

  
Класична передача Мережне кодування 

 
Рисунок 1– Способи передачі для бездротової мережі 

 
Отримані методи виглядають особливо корисними для сильно нестабільних мереж, таких як мобільні 

ad-hoc мережі, сенсорні мережі та однорангове з'єднання, де суворі обмеження пов'язані з обмеженнями 
потужності, обмеженими можливостями обчислень або непередбачуваною динамікою користувачів, яким 
можливо протидіяти за допомогою передачі кодованих пакетів одночасно до декількох вузлів. 

Окремо треба виділити методи пов’язані із випадковим кодуванням, що є комбінацією завадостійкого 
кодування та використання псевдовипадкової зміни ансамблю використовуємих кодових комбінацій[4], що 
також по суті не являться криптографічними методами захисту інформації. 

В роботі [5] використовуються таймерні сигнальні конструкції для підвищення інформаційної 
прихованності. Розширення ансамблю сигналів за допомогою ТСК окрім підвищення прихованості також 
дозволяє не втрачати швидкість передачі інформації. 

Висновок. За останні роки кількість публікацій та запропонованих методів захисту інформації на 
фізичному рівні моделі OSI, як альтернатива, або доповнення до криптографічному захисту інформації зростає. 
Найбільш перспективним на наш погляд є використання надійних псевдовипадкових сигнально-кодових 
конструкцій, що зможуть забезпечити інформаційно-теоретичну секретність від прослуховування в каналах з 
шумом. 
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Анотація. Розглядаються актуальність використання сучасного методу подолання «сліпоти» Т-лімфоцитів при 
лікуванні онкологічних захворювань. На базі цього методу запропонована схема портативного імпульсного 
електростимулятора біологічно-активних точок, що дозволяє комбінувати сигнали різної форми і складності, та запобігає 
звиканню точок до тривалої стимуляції. Представлений опис та розрахунки елементів схеми. Підібраний оптимальний тип 
та матеріал електродів. 

Ключові слова: онкологія, біологічно-активні точки, електростимулятор, сигнал, частота генерації, 
запрограмована плата пам’яті. 
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Abstract. The urgency of using the modern method of overcoming "blindness" of T-lymphocytes in the treatment of 
oncological diseases is considered. On the basis of this method, a scheme of portable pulse electrostimulator of biologically active 
points is proposed, which allows to combine signals of various forms and complexity, and prevents the use of points to prolonged 
stimulation. The description and calculation of the elements of the scheme is presented. Selected optimum type and material of 
electrodes. 

Keywords: oncology, biologically active points, electrical stimulator, signal, frequency of generation, programmed memory 
card. 

 
В наш час злоякісні пухлини вже зайняли друге місце серед причин смертності у розвинених країнах і 

захворюваність постійно зростає. Так як існуючі методи не мають достатньої ефективності, постійно 
досліджуються нові [1]. Один із таких методів є метод подолання «сліпоти» Т-лімфоцитів. У рамках цього 
методу використовується прилад для стимуляції біологічно-активних точок (БАТ). На тілі людини вибрані 4 
точки, які будуть стимулюватися [4]. 
 

 
Рисунок 1 – Функціональна блок-схема імпульсного електростимулятора БАТ 

 
Прилад являє собою систему із таких головних компонентів (рис. 1): 1 – блок живленні (дві літій-іонові 

батареї 3.7 В), 2 – мультивібратор (реалізований на операційному підсилювачі) з діодно-резисторними 
ланцюгами та змінними активними опорами, 3 – 4-розрядний лічильник із заданим коефіцієнтом рахунку 
(реалізований на JK-тригерах) [2], 4 – плата довготривалої пам’яті, 5 – цифро-аналоговий перетворювач типу 
двійково-зваженого приближення [3], 6 – пасивний фільтр низьких частот (ФНЧ), 7 – додатковий герератор 
високочастотних імпульсів для короткотривалої антиадаптивної стимуляції, 8 – ланцюг регулятором вихідного 
струму, куди через суматор підключений генератор високочастотних імпульсів. 

Запропонована конструкція тактового генератора дозволяє регулювати частоту  генерації сигналів 
згідно з рекомендаціями лікаря. Номінали елементів розраховані для мінімальної та максимальної частоти. 
Мікросхема пам’яті дозволяє програмувати та зчитувати сигнали різної форми і складності, та комбінувати їх 
для збільшення ефективності. 
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Основна частота дії приладу задається в діапазоні від 5 Гц до 20 Гц, що є абсолютно безпечним 
показником. Контактний струм, що протікає через БАТ задається від 5 мкА до 30 мкА. Напруга між активним і 
пасивним електродом не перевищує 2.1 В. Величина частоти додаткового генератора складає 500 Гц.  

Прилад для імпульсної електростимуляції БАТ володіє рядом переваг, а саме регулюванням 
шпаруватості імпульсів, можливістю отримувати згладжений сигнал за рахунок ввімкнення ФНЧ, 
короткочасними високочастотними серіями імпульсів, що не дає звикнути БАТ до тривалої стимуляції. 

Срібні кільцеподібні електроди, які є частиною трьох спеціальних насадок – є оптимальним рішенням 
для портативного приладу такого типу. 
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Анотація. Лазерні пристрої для визначення так званої ретинальної гостроти зору (РГЗ) - ретинометри та 
дослідження, що проводяться на їх основі, методом лазерної інтерферометрії дозволили отримати інформацію, яка 
недоступна іншим діагностичним методам. За допомогою цих приладів стала можлива кількісна оцінка функціональної 
здатності сенсорного відділу зорової системи з виключенням впливу оптичного апарату ока на результат дослідження. 

Ключові слова: точність зору, ретинометри, захворювання ока. 
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Abstract. Laser devices for the determination of retinal visual acuity (RHA) - retinometers and studies 
conducted on their basis, using laser interferometry, allowed to obtain information that is not available to other 
diagnostic methods. With the help of these devices, a quantitative assessment of the functional capabilities of the 
sensory part of the visual system was possible, with the exception of the influence of the optical apparatus of the eye on 
the result of the study. 

 The essence of the laser method for determining the RGA is the formation of an interference pattern on the 
retina of the eye with an adjustable width of the bands. RH is estimated at the minimum width of the bands still visible 
to the patient. The rotation of the bands at 180 ° allows you to determine the RGA in different retinal meridians. 

Keywords: eye disease diagnosing, eyes, ophthalmology.  
 
Розроблено модель оновленого приладу, а також системну плату для більш швидкого та точного 

зчитування показників та виведення інформації на екран. Особливістю на відміну від існуючих пристроїв є 
наявність нового способу візуалізації, а також перспектива інтеграції додаткових модулів на ту ж системну 
плату. Модель оновленого корпусу у порівнянні з уже існуючим представлена на рис.1. (на рис. 1- лазер, 2, 6 – 
лінзи, 3 – плоскопаралельні пластини, 4 – призма Дове, 5 – мікроскоп щілинної 
лампи)  

Суть лазерного методу визначення РГЗ полягає у формуванні на сітківці 
ока інтерференційної картини з регульованою шириною смуг. РГЗ оцінюється за 
мінімальною шириною смуг, ще помітних пацієнтом. Обертання смуг на 180° 
дозволяє визначати РГЗ в різних меридіанах сітківки. Формування ретинального 
зображення при лазерній ретинометрії представляється таким чином. Два пучки 
когерентного випромінювання, що сходяться, поширюються під невеликим 
кутом один до одного, фокусуються на рогівці досліджуваного ока. 

Особливістю оновленої моделі є використання обчислювальної системи 
мовою Arduino, один із елементів якої, а саме – екран, буде вмонтовано в корпус. 
Головною метою є знешкодження можливих похибок через людський фактор, 
так як наразі зчитування показників відбувається вручну особисто лікарями. 
 

 

  
Рис 1 – Схема ретинометра 
фірми Rodenstock 
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Рис 2 – Модель існуючого ретинометру LAMBDA 100 в середовищі AutoCAD 

 

Рис.3 Модель оновленого приладу Lamda 100 з вбудованим екраном 
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Анотація. Для дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з еритроцитами крові 

людини було обрано метод спекл – інтерферометрії. В ході проведеного експерименту  знято дві спекл – 
інтерферограми від двох зразків крові людини. Розроблена комп’ютерна модель для аналізу статистичних та 
кореляційних характеристик отриманих в ході експерименту, спекл – інтерферограм. Даний комп’ютерний 
алгоритм дозволяє обробляти спекл – інтерферограми і порівнювати їх між собою по отриманим 
статистичним та кореляційним характеристикам. 

Ключові слова: еритроцити крові людини, метод спекл – інтерферометрії, комп’ютерна модель. 
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Abstract. To study the interaction of electromagnetic radiation with erythrocytes of human blood were chosen method 

speckle - interferometry. During the experiment filmed two speckle - interferohramy two samples of human blood. Developed a 
computer model to analyze statistical and correlation characteristics obtained during the experiment, speckle - interferohram. This 
computer algorithm can handle speckle - interferohramy and compare them with each other on the statistical and correlation 
characteristics. 

Keywords: human red blood cells, the method of speckle - interferometry, computer model. 
 
При освітленні високо когерентним пучком великої області оптично дуже шорсткої поверхні 

формується так звана нормально – розвинена спекл – картина. Її статистичні властивості не залежать від 
детальних характеристик мікрорельєфу поверхні. Зображення відбиваючого (проникаючого) об’єкта 
представляє складну гранулярну структуру, що не має явного зв’язку з мікроскопічними властивостями об’єкта, 
що освітлюється. Більшість, поверхнею, що відбивають (пропускають) екстремально шорсткі відносно довжини 
хвилі випромінювання. Можна рахувати, що основний вклад в розсіювання світла вносять малі ділянки 
поверхні з центрами в точках, що дзеркально відбиваються. Зі збільшенням крутизни шорсткості і величини 
області, що освітлюється число точок випромінювання зростає. Відбита від такої площини хвиля складається з 
вкладів від великого числа малих ділянок поверхні, які можна рахувати незалежними розсіювальними 
областями 

Поширення відбитого (пройденого) випромінювання до області спостереження призводить до того, що 
в заданій точці спостереження складаються розсіяні компоненти – кожна зі своєю затримкою. Інтерференція 
цих дефазованих, але когерентних хвиль, призводить до гранулярної спекл – картини. Іншими словами, спекли 
– це інтерференційна картина нерегулярних хвильових фронтів, що виникають при падінні когерентного 
випромінювання на сильно шорстку поверхню.  

Метою роботи є створення комп’ютерної моделі для обробки спекл – інтерферограм в середовищі 
Matlab. У зв’язку з програмним обмеженням по обробці даних цієї програми, отримані інтерферограми 
стиснути до розмірів 262 х 197 пікселів, розширення зображень 72 х 72 точок на дюйм, формат зображень – 
JPEG 

Розрізняють об’єктивні і суб’єктивні спекли. Об’єктивна спекл – картина формується у всьому просторі 
перед поверхнею, що освітлюється. Суб’єктивна спекл – картина виникає при відображенні розсіювальної 
поверхні на екран за допомогою оптичної системи. Об’єктивну спекл – картину можна зареєструвати, якщо в 
площині спостереження розмістити фотоплівку і засвітити її спекловою картиною. Але якщо сфотографувати 
цю ж картину за допомогою фотоапарата, то на фотоплівці отримаємо суб’єктивну картину так як її параметри 
будуть вже залежати від об’єктиву фотоапарата . 

Була створена комп’ютерна модель для обробки спекл – інтерферограм в середовищі Matlab. У зв’язку 
з програмним обмеженням по обробці  даних цієї програми, отримані інтерферограми були стиснуті до розмірів 
262 х 197 пікселів, розширення зображень 72 х 72 точок на дюйм, формат зображень – JPEG.   
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На рис. 1 зображена структуна схема комп'ютерної моделі. Принцип дії її наступний – спершу з 
отриманої спекл – інтерферографи зчитуються значення кожного з пікселів та записуються в трьохмірний 
масив даних формату uint8, за це відповідає блок (1). Розмірність масиву: 262 х 197 х 3, де 262 х 197 – кількість 
пікселів, а 3 – складові кольору формату RGB (red, green, blue). Кожен піксель має власне значення 
інтенсивності світла від 0 до 255.  Блок (2) відповідає за перетворення записаного масиву формату uint8 в інші 
типи даних для подальшої статистичної обробки даних в блоці (3). (4) і (5) блоки відповідно відображають 
результат обробки спекл – інтерферограм у графічному вигляді та представленням у масивах даних відповідно.  
 

 

 

Рис. 1 Структурна схема комп’ютерної моделі обробки спекл. 
 
Для дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з еритроцитами крові людини було 

обрано метод спекл – інтерферометрії. 
В ході проведеного експерименту  знято дві спекл – інтерферограми від двох зразків крові людини. 
Розроблена комп’ютерна модель для аналізу статистичних та кореляційних характеристик отриманих в 

ході експерименту, спекл – інтерферограм. Даний комп’ютерний алгоритм дозволяє обробляти спекл – 
інтерферограми і порівнювати їх між собою по отриманим статистичним та кореляційним характеристикам. 
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Анотація. Запропоновано нову конструкцію інжекторного пристрою. Визначено алгоритм узгодженої роботи 

інжектора і пластикатора для забезпечення вприскування дисперсних наповнювачів у задані просторові координати 
основного каналу головки екструдера з розплавом полімерного матеріалу. Створено математичну модель системи 
керування інжекторним пристроєм. У якості приводу штоку інжектора та шнека пластикатора при моделюванні 
перехідних процесів системи використовувався векторно-керований електропривод. При синтезі системи керування 
використовувались стандартні налаштування контурів. Сигнал завдання швидкості руху штоку інжектора формувався з 
урахуванням продуктивності пластикатора, тиску розплаву полімерного матеріалу і тиску дисперсного наповнювача у 
циліндрі інжектора у фазі його наповнення. Результати досліджень підтвердили можливість відпрацювання заданих 
технологічних параметрів для реалізації вприскування дисперсних наповнювачів у розплав полімерного матеріалу.  

Ключові слова: автоматизація, полімер, наповнювач, векторне керування, електропривод.  
 

UDC 678.027.3:621.31 
Khalimovskyy O., Sokolskyy O.  

AUTOMATION OF THE MANUFACTURE PROCESS OF POLYMER COMPOSITE PRODUCTS 
WITH USING THE INJECTOR DEVICE 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 
o.sokolskiy@kpi.ua, o.khalimovskyy@ukr.net 

Abstract. A new design of the injection device is proposed. The algorithm of the coordinated operation of the injector and the 
plasticiser for providing the injection of dispersed alloys in the given spatial coordinates of the main channel of the extruder head 
with the melt of the polymer material is determined. The mathematical model of the control system of the injection device is created. 
As a drive rod injector and a plasticiser screw, vector-controlled electric drive was used in the simulation of transient processes of 
the system. In the synthesis of the control system, standard circuit settings were used. The signal of the task of the speed of the 
injector rod was formed taking into account the performance of the plasticiser, the pressure of the melt of the polymer material and 
the pressure of the dispersed filler in the cylinder of the injector in the phase of its filling. The results of the research confirmed the 
possibility of working out the given technological parameters for the implementation of the injection of dispersed alloys in the melt of 
polymer material. 

Keywords: automation, polymer, alloy, vector control, electric drive. 
 
У зв’язку зі зростанням масштабів виробництва та асортименту полімерів і матеріалів на їх основі, 

широкого поширення набувають термопластичні композиційні матеріали з дисперсними наповнювачами. 
Композиційний матеріал – це гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, 
забезпечуючи йому властивості, яких не має жоден з компонентів окремо, наприклад, підвищену 
електропровідність, міцність, жорсткість, стійкість до розтріскування. Аналіз схем конструктивної реалізації 
екструзійної технології отримання термопластичних композиційних матеріалів показує доцільність 
застосування схем з попереднім плавленням термопласту і подальшим введенням у розплав наповнювача [1]. 
Останнім часом з’являються нові наповнювачі та технології їх виготовлення, в тому числі наночастинки, 
вуглецеві нанотрубки, графєн. Недоліком таких композиційних виробів є їх висока вартість. В той же час, не 
завжди є необхідність модифікації властивостей по всьому об’єму виробу. Наприклад, не весь полімерний 
виріб піддається критичним навантаженням під час експлуатації, а певні його ділянки. Саме в них після 
аналізу напружено-деформованого стану виробу доцільно вводити армуючі наповнювачі на стадії його 
формування. 

Оскільки модифікуючі наповнювачі мають розміри набагато менші, ніж розмір каналу переробного 
обладнання, а при введенні використовується підготовлена суміш наповнювачів з розплавом полімеру, 
можливо розглядати задачу течії потоків розплаву. 

Розв'язуємо задачу течії полімеру в каналі екструдера за таких припущень [2]: 
 процес екструзії стаціонарний:  

0
v














t

v

t

v

t
zyx ; 

 течія розплаву – ізотермічна; 
  рідина нестислива (=const), тому рівняння нерозривності можна записати у вигляді: 

0)(  div ; 

 сили інерції значно менші за сили в’язкості: 
Re 1= ; 
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 швидкість на стінці дорівнює нулю, ковзання відсутнє:  

стінки| 0  . 
Рівняння руху в прямокутних координатах: 
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У лівій частині рівнянь перша складова являє собою сили інерції, які зв'язані зі зміною швидкості в даній 
точці, а друга складова – сили інерції, зв'язані зі зміною швидкості в просторі. У правій частині рівнянь 
записана сума сил ваги, тиску і в'язкості. Врахування реологічних властивостей матеріалу досягається 
шляхом ітераційної процедури розрахунку реологічних коефіцієнтів матеріалу в кожному перерізі з 
урахуванням їх взаємозалежності з формою перерізу. Реологічний закон описується степеневою залежністю 
в’язкості від швидкості деформації в межах, характерних для обраних режимів переробки. Степеневий закон 
в’язкості за прийнятих припущень записується у вигляді: 
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де 0  – в’язкість при нульовому зсуві, 

n  – реологічна константа, 

2I  – другий інваріант тензора швидкостей деформації, в загальному вигляді 
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Введення суміші з наповнювачами під час технологічного процесу екструзійного формування виробів з 
термопластичних полімерів за методом, що пропонується, реалізується шляхом періодичного впорскування 
суміші розплаву полімеру з наповнювачами на задану глибину в розплав полімеру у формуючому каналі 
головки екструдера. 

Для забезпечення дозованого розподілу наповнювачів в заданих областях екструдованого виробу обрано 
модифікований варіант конструктивного оформлення інжекційного пристрою [3] на основі оснащення 
формуючої головки додатковим пристроєм для введення суміші певної концентрації (рис. 1). Інжекційний 
пристрій складається з черв’ячного пластикатора 1, який готує суміш розплаву полімеру з наповнювачами, 
пари інжекторів 2 і 3 та перемикаючого клапана 4. Черв’ячний пластикатор під час наповнення інжекційного 
каналу сумішшю підтримує в ньому тиск рівний або більший, ніж тиск у формуючому каналі головки.  

 
Рис. 1. Схема інжекційного пристрою 

Водночас на іншому інжекторі шток інжектора здійснює впорскування суміші зі швидкістю 
переміщення штока. Після цього клапан з’єднує цей інжектор з пластикатором, а шток повертається назад, 
даючи змогу наповнювати інжектор сумішшю.  

Результати математичного моделювання перехідних процесів системи представлені на рис. 2. 
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Рис. 2. Результати математичного моделювання перехідних процесів системи 

При дослідженні математичної моделі системи у якості приводів двигунів використовувались моделі 
векторно-керованих електроприводів. Рух штоку інжектора і шнека пластикатора забезпечувався відповідно 
асинхронним і синхронним двигунами. Сигнал завдання швидкості руху двигуна штоку формувався з 
урахуванням продуктивності пластикатора. Для досягнення бажаних динамічних показників якості системи 
керування застосовувалось стандартне налаштування контурів [4, 5]. Початок фази заповнення циліндра 
інжектора наповнювачем відбувався з 2-ї секунди. Активний момент навантаження двигуна СM  (рис. 2г) 

інжектора в цей час змінювався до значення 0.6 Nm. При цьому час перехідного процесу моменту двигуна M  
(рис. 2в) склав менше 0.1 s. На 2-ій секунді, при зміні швидкості обертання двигуна w  (рис. 2б) 
електроприводу інжектора, лінійна швидкість руху штоку (рис. 2а) визначалась з урахуванням лінійного 
переміщення l . За критерій оцінки узгодженої роботи інжектора і пластикатора було прийнято виконання 
умови 12P P . При моделюванні системи керування роботою інжекторного пристрою тиск у формуючому 

каналі головки екструдера 1P  і циліндрі інжектора 2P  складав відповідно 18.3 MПа і 22 МПа.  
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