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Анотація - В доповіді представлено узагальнений ал-

горитм роботи засобів контролю якості виготов-

лення осердя статора потужних генераторів. Пока-

зано структуру системи контролю осердя статора 

потужних генераторів, яка базується на вимірю-

ванні відхилення від площинності торцевої поверхні 

пакету осердя статора турбогенератора під час 

його виготовлення. Данні отримані в результаті ко-

нтролю можуть бути використані для усунення від-

хилення, що дозволить забезпечити рівномірність 

стиснення осердя.  

Ключові слова: осердя, пресування, турбогенератор, 

вимірювання, контроль, алгоритм 

1. ВСТУП 

Одним з основних шляхів досягнення високих екс-

плуатаційних та технічних характеристик турбогене-

раторів є автоматизація контролю його вузлів на 

всьому життєвому циклі машини. При цьому, як ві-

домо дефекти, що зароджуються під час виробництва 

вузлу під час його експлуатації є вкрай складно або й 

взагалі неможливо усунути. До таких вузлів відно-

виться осердя статора механічні та експлуатаційні вла-

стивості, якому надають під час його виготовлення ме-

тодом пресування окремих металевих пластин. Для за-

безпечення якості пресування осердя використовують 

різні методи[1-4] більшість яких потребує залучення 

висококваліфікованого персоналу як під час збору ін-

формації так і при її обробці[5]. Збір інформації відбу-

вається в проміжках між пресуваннями пакетів шихто-

ваної сталі осердя. Це не дозволяє під час здійснення 

пресування оцінити інтегральний показник якості пре-

сування, який наприклад має залежність від комбінації 

часу діючих сил, температури і тиску. Такий інтегра-

льний показник дозволяє отримати система контролю 

відхилення торцевої поверхні осердя статора турбоге-

нератора від площинності при складанні. Така система 

контролю є невід'ємним елементом системи стис-

нення осердя статора під час його виготовлення.  При 

розробці системи контролю необхідна організація ви-

мірювання набору для визначення інтегрального пока-

зника якості пресування, в якому визначальним є зна-

чення тиску в осерді під час його пресуванні при виго-

товлені.  

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Як описано авторами в [3-7] нерівномірність сти-

снення осердя статора під час виготовлення може 

бути визначена, як відхилення від площинності тор-

цевої поверхні пакету осердя від натискної плити ста-

тора турбогенератора під час його виготовлення. 

Данні отримані в результаті контролю можуть бути 

використані для усунення відхилення, що дозволить 

забезпечити рівномірність стиснення осердя на етапі 

виготовлення[8]. У цьому разі, первинним джерелом 

вимірювальної інформації в системі контролю відхи-

лення торцевої поверхні осердя статора турбогенера-

тора від площинності під час виготовлення є вимірю-

вальна комірка, в корпусі якої  розміщено перетворю-

вач питомого тиску пресування в електричний сигнал 

[6,7]. Перетворювач утворений плоскою заземленою 

металевою мембраною з жорстким центром, яка є за-

земленим електродом плоскопаралельного ємнісного 

сенсора зі змінним зазором та вторинним вимірюва-

льним перетворювачем. В якості вторинного вимірю-

вального перетворювача використано інтегральну 

мікросхему AD7747, яка призначена для роботи у ви-

падку коли одна із обкладинок ємності підключена 

до землі.  

 Узагальнена структура програмно-апаратного за-

безпечення первинного вимірювача ступеню пресу-

вання осердя статора із ємнісним сенсором приве-

дена на рис.1. 
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Рис.1 

 

Функціонування системи забезпечується  програ-

мною частиною, а саме  – закладеним  в ній  алгори-

тмом  роботи. Схема алгоритму взаємодії основних 

елементів програмного забезпечення системи приве-

дена на рис. 2.  

В цілому програмне забезпечення забезпечує: фу-

нкціонування вимірювальних комірок, перетворення 

"питомий тиск – електрична ємність" та обмін інфо-

рмацією із системою обробки та відображення даних 

на основі протоколу Modbus. 
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Рис. 2 Схема взаємодії основних елементів програмного забезпечення  

системи контролю осердя статора потужного генератора під час виготовлення   

 

Програмне забезпечення реалізується за допомо-

гою послідовного виклику функцій або підпрограм: 

початкова ініціалізація, запуску процедури збирання 

даних, отримання та зберігання даних та завершення 

роботи. Така організація дозволяє забезпечити стабі-

льний зв’язок та взаємодію обміну між вимірюваль-

ними комірками та основним блоком збирання, обро-

бки та відображення інформації в системі контролю 

відхилення від площинності торцевої поверхні осе-

рдя статора турбогенератора під час його виготов-

лення. 

3. ВИСНОВКИ 

Розроблено алгоритм взаємодії апаратно-програ-

много забезпечення системи, яке дає змогу уніфіку-

вати формати даних та протоколів обміну даними 

для різних типів сенсорів і засобів зв’язку підсис-

тем, а також між підсистемами. Застосування про-

токолів дозволяє реалізувати модульну систему, що 

забезпечує додавання нових і видалення пошкодже-

них або застарілих вимірювальних комірок, що є 

модулями із системи без необхідності її повної за-

міни.  
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Abstract — The report presents a generalized algorithm 
for the quality control of the stator core of powerful gen-
erators. The structure of the control system of the stator 
core of powerful generators showed, which based on 
measuring the deviation from the plane of the end surface 
of the package of the stator core of the turbogenerator 
during its manufacture. Obtained result data of control 
can used to eliminate deflection and to ensure uniform 
compression of the core. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ  

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ АЕРОЕЛЕКТРОРОЗВІДКИ 

 ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 

Зайцев Є.О., Кучанський В.В. 

відділ електричних та магнітних вимірювань, відділ оптимізації систем електропостачання 

Інститут електродинаміки НАН України 

zaitsev@i.ua  

Анотація - Доповідь присвячена вирішенню питання 

забезпечення безпечності експлуатації ЛЕП, особ-

ливо в важкодоступних місцях методами аероелек-

тророзвідки. Використання безпілотних комплексів 

в поєднанні з сучасними високоточними та чутли-

вими засобами вимірювання дозволяє підвищити на-

дійність експлуатації ЛЕП.  

Ключові слова: ЛЕП, аероелектророзвідка, конт-

роль, вимірювання, корона 

1. ВСТУП 

Широке впровадження сучасних технологій, сис-

тем і каналів зв'язку створюють нові можливості ви-

користання безпілотних авіаційних комплексів аеро-

електророзвідки при створенні систем діагностич-

ного моніторингу ЛЕП. Досвід використання аеро-

електророзвідки показав її ефективність і економічну 

доцільність, як найбільш ефективний напрям в орга-

нізації обслуговування високовольтного обладнання 

ЛЕП. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Перспективним шляхом повноцінного розвитку 

систем енергопостачання є їх оснащення системами 

діагностичного моніторингу, а саме використання ае-

роелектророзвідки, що дозволяє:  

– вирішити зворотну геофізичну задачу із розділь-

ного визначення фізичних властивостей джерела 

аномального електромагнітного випромінювання і 

його геометричних параметрів;  

– провести амплітудно-фазові вимірювання елек-

тромагнітних полів в широкому діапазоні частот.  

При цьому до переліку проблем, які можливо ви-

рішити за допомогою застосування безпілотних засо-

бів моніторингу стану ЛЕП є наступні: 

– високий ризик аварії на ЛЕП, через відсутність 

або несвоєчасність отримання інформації про небез-

пеку виникнення руйнування ліній ЛЕП (обмерзання, 

ослаблення натягу і т.п.); 

– високий ступінь зносу ліній ЛЕП в Україні; 

– поганий контроль стану важкодоступних елеме-

нтів ЛЕП; 

– високе число планових і аварійних зупинок ро-

боти обладнання; 

– неточність визначення місця виникнення дефе-

кту ЛЕП; 

– відсутність статистичних даних для проведення 

комплексного аналізу стану ліній ЛЕП, з метою усу-

нення найбільш схильних до руйнувань ділянок.   

Вирішення зазначених проблем та зібрана при 

цьому статистична інформація про стан ЛЕП дозво-

лить зменшити втрати електроенергії в електричних 

мережах.  

3. ВИСНОВКИ 

Отже, застосування безпілотних авіаційних ком-

плексів при вирішенні задач аероелектророзвідки 

ЛЕП дозволяє: оптимізувати графік майбутніх капі-

тальних ремонтів; розробити ряд інвестиційних 

програм для розвитку інфраструктуру об'єднаної 

електромережі України; прискорити процес інтегра-

ції об'єднаної електромережі України з електроме-

режею ЄС. 
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Аннотация – Кратко описан когерентный многоча-

стотный многотрассовый радиотехнический ком-

плекс наклонного зондирования ионосферы, предна-

значенный для непрерывного радиофизического мо-

ниторинга динамических процессов в ионосфере, вы-

званных вариациями космической погоды, воздей-

ствием на ионосферу высокоэнергетических источ-

ников космического и земного происхождения. 

Ключевые слова: пассивный радар, ионосфера, дина-

мические процессы, мониторинг, мощные источ-

ники, доплеровский спектр, амплитуда сигнала 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Мощные источники энерговыделения оказывают 

существенное влияние на состояние системы 

Земля – атмосфера – ионосфера – магнитосфера 

(ЗАИМ) [1]. При этом значительно изменяются пара-

метры подсистем, параметры радиоканалов, исполь-

зуемых в телекоммуникации, радионавигации, ра-

диолокации, радиоастрономии и дистанционном зон-

дировании. Природными источниками возмущений 

подсистем являются солнечные бури и их следствия 

– геокосмические бури, солнечные затмения, паде-

ния крупных космических тел, мощные грозы, погод-

ные фронта, ураганы (тайфуны), извержения вулка-

нов, землетрясения и т.д. [2–4]. К техногенным ис-

точникам относятся старты и полёты ракет и круп-

ных самолётов, мощные взрывы, инжекция активных 

химических веществ, пучков электронов и плазмы, 

мощные радио- и акустическое излучения и т.д. [5–

7]. 

Актуальной проблемой является мониторинг ди-

намических процессов в системе ЗАИМ, вариаций 

параметров соответствующих радиоканалов, обнару-

жение и идентификация мощных источников энерго-

выделения и оценка их параметров. 

2. ПАССИВНЫЙ РАДАР ВЧ ДИАПАЗОНА 

В рамках программы о научном сотрудничестве 

между Харьковским национальным университетом 

имени В. Н. Каразина и Харбинским инженерным 

университетом (ХИУ) в ХИУ (г. Харбин, КНР, 

45.78с.ш., 126.68в.д.) в апреле 2018 г. в режиме не-

прерывного мониторинга введен в эксплуатацию ко-

герентный многочастотный многотрассовый радио-

технический комплекс для наклонного зондирования 

(НЗ) ионосферы, использующий технологию про-

граммного радио (SDR).  

Комплекс предназначен для мониторинга дина-

мических процессов в ионосфере над территорией 

Китая и за ее пределами, вызванных вариациями кос-

мической погоды, воздействием на ионосферу высо-

коэнергетических источников космического и зем-

ного происхождения. 

Аппаратно комплекс состоит из активной ан-

тенны, работающей в диапазоне частот 

f = 10 кГц – 30 МГц, широкодиапазонного радиопри-

емного устройства типа SDR USRP №210 LFRX 

LRTX и персонального компьютера. Для функциони-

рования комплекса в режиме непрерывного монито-

ринга разработано оригинальное программное обес-

печение, зависящее от круга решаемых задач. 

Радиоприемное устройство с помощью вынесен-

ной на высоту около 20 м антенны принимает сиг-

налы сети вещательных станций в диапазоне частот 

10 кГц – 30 МГц. Количество радиотрасс и их ориен-

тация зависят от специфики решаемых задач (таб-

лица). В настоящих исследованиях использовались 

14 радиотрасс различной ориентации. 

Для исследования высотной зависимости прояв-

лений динамических процессов в ионосфере для од-

ного и того же географического расположения радио-

станций применялись две различные частоты радио-

волны. При этом одна радиоволна отражалась в E-

области, а вторая – в F-области ионосферы. 

3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

В основе функционирования когерентного много-

частотного многотрассового комплекса для НЗ ионо-

сферы лежит оценивание спектров доплеровского 

смещения частоты (ДСЧ) на интервале времени t. 

Измерения на комплексе ведутся непрерывно. Ча-

стота оцифровки сигнала составляет 50 отсчетов в се-

кунду. Доплеровские спектры (ДС) вычисляются на 

интервале времени Δt = 20 с. Заметим, что для спек-

трального оценивания используется авторегрес-
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Таблица. Основные сведения о радиотрассах (по материалам https://fmscan.org/index.php) 

 

Частота 

(кГц) 

Координаты  

передатчика 

Расположение  

(Страна) 

Расстояние до 

Харбина (км) 

Координаты середины 

трассы 

5000 34.95, 109.56 Lintong/Pucheng 

(Китай) 

1875 40.37118.12 

6015 37.21, 126.78 Hwaseong (Корея) 950 41.50126.73 

6055 35.47, 140.21 Chiba/Nagara 

(Япония) 

1610 40.63133.45 

6080 49.18, 119.72 Hailar/Nanmen (Китай) 645 47.48123.2 

6175 39.75, 116.81 Beijing(Китай) 1050 42.77121.75 

6600 37.60, 126.85 Goyang(Корея) 910 41.69126.77 

7260 47.80, 107.17 Ulaanbaatar/ 

Khonkhor 

(Монголия) 

1496 46.79116.93 

7295 62.24, 129.81 Yakutsk (Россия) 1845 54.01128.25 

7345 62.24, 129.81 Yakutsk (Россия) 1845 54.01128.25 

9500 38.47, 114.13 Shijiazhuang (Китай) 1310 42.13120.41 

9520 40.72, 111.55 Hohhot (Китай) 1340 43.25119.12 

9675 39.75, 116.81 Beijing (Китай) 1050 42.77121.75 

9750 36.17, 139.82 Yamata (Япония) 1570 40.98133.25 

9830 39.75, 116.81 Beijing (Китай) 1050 42.77121.75 

 

сионный алгоритм [8]. Это позволило существенно 

повысить разрешающую способность по частоте до 

0.02 Гц. Разрешающая способность по времени со-

ставляет 7.5 с. В реальном масштабе времени воз-

можна лишь оценка параметров сигнала. Этого ока-

зывается достаточно для решения ряда практических 

задач. 

Далее строится временна́я зависимость доплеров-

ских спектров для различных радиотрасс. Локальные 

максимумы ДСЧ в последовательных ДС, соответ-

ствующие различным модам радиоволны, выделяются 

и группируются в отдельные временны́е ряды. В даль-

нейшем эти ряды подвергаются последующей обра-

ботке (например, системному спектральному анализу, 

фрактальному анализу и др.). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

Мониторинг геокосмических бурь [9]. Приведены 

наблюдения за 11 бурями, которые имели место в 

2018–2021 гг. Установлено, что геокосмические бури 

приводили к заметным или сильным возмущениям 

ионосферы. Во время отрицательных ионосферных 

бурь имели место уменьшение концентрации элек-

тронов в несколько раз, увеличение высоты области 

отражения радиоволн на десятки и более километров, 

генерация инфразвуковых и атмосферных гравитаци-

онных волн (АГВ). Отмечалось уширение доплеров-

ских спектров на 1–1.5 Гц, апериодические и квази-

периодические вариации ДСЧ с амплитудой fda  0.2–

0.4 Гц и периодом T  10–60 мин и более. 

Мониторинг возмущений ионосферы, вызванных 

солнечным затмением (СЗ) [10]. Обнаружена и ис-

следована реакция ионосферы на частное СЗ 11 авгу-

ста 2018 г. над Китаем. Затмение сопровождалось 

сначала отрицательным, а затем – меньшим по вели-

чине положительным ДСЧ, генерацией колебатель-

ных процессов в диапазоне периодов акустико-гра-

витационных волн, а также усилением многолучево-

сти. По данным наблюдений, установлено, что част-

ное СЗ (M = 0.516, Am = 0.415) на трассе Hailar – Har-

bin привело к наибольшему уменьшению концентра-

ции электронов в E-области ионосферы – на 26%, что 

практически не отличалось от результатов теорети-

ческих оценок (24%). Относительная амплитуда ква-

зипериодических колебаний концентрации электро-

нов в течение СЗ была около 1–10%. 

Мониторинг возмущений ионосферы, вызванных 

падением Камчатского метеороида 18 декабря 

2018 г. [11]. Предполагаемые возмущения имели 2–

3 группы времен запаздывания. В зависимости от 

расстояния между местом взрыва метеороида и обла-

стью середины радиотрассы эти времена изменялись 

в пределах 24–43 мин, 93–136 мин и 141–183 мин. 

Им соответствовали кажущиеся скорости 1.9–

2.9 км/с, 620–770 м/с и 310–500 м/с. Возмущения, 

имеющие кажущиеся скорости в сотни метров в се-

кунду, а также периоды около 10–15 мин, перено-

сятся атмосферными гравитационными волнами. 
Возмущения, которым соответствует кажущаяся ско-

рость 1.9–2.9 км/с, могли быть обусловлены ионо-

сферными процессами, вызванными сейсмической 

волной от взрыва метеороида. 

Мониторинг тайфунов [12]. Проведены наблюде-

ния за возмущениями в ионосфере, которые сопро-

вождали движение 9 тайфунов, которые имели место 

в 2018–2020 гг. Действие супертайфунов сопровож-

далось усилением волновой активности в атмосфере. 

При этом генерировались волновые процессы с пери-

одом от 20 до 120 мин. Подтверждено, что взаимо-

действие в системе атмосфера – верхняя атмосфера – 

ионосфера осуществлялось при помощи АГВ. Под 

https://fmscan.org/index.php
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действием волновых процессов высота отражения 

радиоволн колебалась в пределах (40–50 км). Отно-

сительная амплитуда квазипериодических вариаций 

концентрации электронов в F-области ионосферы из-

менялась от 10 – 12% для периодов 20 мин до 30–

60%, для периодов 60–120 мин. 
Мониторинг слабых землетрясений [13–16]. Вы-

полнены наблюдения за ионосферными возмущени-
ями, которые последовали за 7 слабыми (магнитуда 
5–6) землетрясениями вблизи Японии. Обнаружено, 
что характер вариаций ДС, ДСЧ основной моды и ам-
плитуды сигнала в день землетрясения в Японии 
5 сентября 2018 г. и в контрольные дни заметно от-
личался. Выявлено две характерные кажущиеся ско-
рости распространения возмущений: 3 км/с и около 
500 м/с. Первая скорость близка к скорости сейсми-
ческих волн, а вторая – к скорости АГВ в ионосфере 

Земли. Относительная амплитуда Na в поле инфра-

звуковой волны и АГВ была 1.5–3% и 6–7.5% соот-
ветственно. Землетрясение 11 апреля 2019 г. сопро-
вождалось уширением доплеровских спектров на 1–
1.5 Гц в диапазоне частот 5–9.8 МГц, генерацией 
АГВ, имеющей скорость 0.5–1 км/с и период 8–
20 мин и генерацией инфразвука с периодом 2–
5 мин, имеющего скорость 0.3–0.4 км/с. Значитель-
ные вариации амплитуды сигнала отмечались не на 
всех радиотрассах и не при всех землетрясениях. Об-
щими чертами реакции ионосферы на умеренные 
землетрясения являются следующие: существенное 
уширение ДС, усиление многомодовости, апериоди-
ческие и квазипериодические вариации ДСЧ. По-
следние связаны с генерацией землетрясениями сей-
смических и акустико-гравитационных волн. 

5. ВЫВОДЫ 

1. Исследователями из ХНУ имени В. Н. Каразина 

и ХИУ разработан и введен в апреле 2018 г. в строй в 

ХИУ многочастотный многотрассовый радиотехниче-

ский комплекс наклонного зондирования ионосферы, 

предназначенный для непрерывного радиофизического 

мониторинга динамических процессов в ионосфере. 

2. Успешное функционирование комплекса про-

демонстрировано на примере исследования динами-

ческих процессов в ионосфере. 

 

Работа Черногора Л. Ф. и Yiyang Luo выполнены 

в рамках проекта Национального фонда исследова-

ний Украины (номер 2020.02/0015). 
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Abstract — The coherent multi-frequency multipath ra-
dio diagnostic system for oblique incidence probing the 
ionosphere briefly is described. The system  
is capable of continuously monitoring ionospheric dy-
namical processes resulting from space weather varia-
tions, impacts on the ionosphere from high-energy 
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ПРОГРАМНО-АПАРАТНИЙ БАГАТОЧАСТОТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГА ІОНОСФЕРНОГО РАДІОКАНАЛУ 

Чорногор Л. Ф., Гармаш К. П., Жданко Є. Г., Леус С. Г., Поднос В. А. 

Кафедра космічної радіофізики 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Leonid.F.Chernogor@gmail.com 
 

Анотація – Описано програмно-апаратний багато-

частотний багатотрасовий радіотехнічний ком-

плекс, який призначено для оперативного радіофізи-

чного моніторинга іоносферного радіоканалу. 

Ключові слова: радіофізичний моніторинг, похиле 

зондування іоносфери, когерентний комплекс, допп-

лерівські спектри, амплітуда сигналу 

1. ВСТУП 

Іоносфера є основним каналом поширення радіо-

хвиль різних діапазонів (від вкрай низьких до надви-

соких частот). Особливістю цього каналу  

є залежність його параметрів від стану космічної по-

годи. Космічна погода формується, перш за все, про-

цесами на Сонці та, в меншій мірі, процесами на Зе-

млі. Певний внесок у стан космічної погоди можуть 

давати й високоенергетичні процеси техногенного 

походження [1, 2]. 

Вивчення динамічних процесів у іоносфері є важ-

ливим для прогнозування параметрів каналу поши-

рення радіохвиль, функціонування систем телекому-

нікації, радіонавігації, радіолокації, дистанційного 

радіозондування тощо. 

Динамічні процеси в іоносфері досліджуються ба-

гатьма наземними та супутниковими методами. Су-

путникові методи проводять вимірювання як  

in situ, так і шляхом просвічування іоносфери. Остан-

нім часом набула значного розвитку GPS-технологія 

вивчення динаміки іоносфери [3, 4]. 

Найбільший обсяг інформації про іоносферу 

(принаймні до максимуму шару F2) отримано за до-

помогою мережі іонозондів, які використовують вер-

тикальне зондування іоносфери [5–7]. Іонозонди чи-

сельністю понад 230 штук розташовані на Земній 

кулі вкрай нерівномірно. Крім того, вони дають інфо-

рмацію про динамічні процеси в іоносфері перева-

жно над місцем розташування іонозонда. 

Більшими можливостями для дослідження в га-

лузі радіофізики геокосмоса, вивчення каналу поши-

рення радіохвиль і динамічних процесів у іоносфері 

мають засоби похилого зондування (ПЗ)  

[7–15]. В цьому випадку можуть використовуватися 

як власні радіопередавальні пристрої [13, 15], так і 

мережа радіомовних станцій [7, 9, 11, 15]. За допомо-

гою ПЗ вдається охопити значні регіони Земної кулі 

(аж до глобальних), і тим самим вивчати динамічні 

процеси в геокосмосі над цими регіонами. Для дифе-

ренціації цих процесів за висотою доцільно застосо-

вувати різні частоти радіохвиль при незмінному роз-

ташуванні радіопередавального та радіоприймаль-

ного пристроїв. Безперервний моніторинг динаміч-

них процесів у іоносфері стає значно дешевшим при 

використанні світової мережі радіомовних станцій. 

Відсутність мережі власних радіопередавальних при-

строїв при ПЗ іоносфери дозволяє зберегти завадову 

обстановку на попередньому рівні. Цими міркуван-

нями й керувалися розробники багаточастотного ба-

гатотрасового радіотехнічного комплексу для ПЗ іо-

носфери, описаного нижче. 

Для моніторинга динамічних процесів у іоносфері 

в Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна функціонує когерентний багаточасто-

тний багатотрасовий радіотехнічний комплекс висо-

кочастотного (ВЧ) та низькочастотного (НЧ) діапазо-

нів радіохвиль [16–19]. Комплекс розташовано в Ра-

діофізичній обсерваторії Харківського національ-

ного університету імені В. Н. Каразіна.  

На відміну від авторів [15], нами використовуються 

як надкороткі (~44 км), так і більш протяжні траси 

(до 2 тис. км). 

2. ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ 

В основу радіофізичного моніторинга динамічних 

процесів у іоносферному радіоканалі покладені вимі-

рювання допплерівського зміщення частоти (ДЗЧ) fd, 

або в загальному випадку – допплерівських спектрів 

(ДС), а також амплітуди відбитого сигналу ВЧ діапа-

зону або фази й амплітуди відбитого сигналу НЧ діа-

пазону. Метод допплерівського зондування має ви-

соку чутливість до малих і досить швидких змін па-

раметрів середовища [20–26]. Розглянемо найпрос-

тішу ситуацію, коли шуми відсутні, сигнал одномо-

довий і інтервал стаціонарності більше інтервалу об-

робки (період хвилі значно більше інтервалу обро-

бки). Такі можливості методу діагностики назвемо 

потенційними. Експериментально вдається виділити 

відносне допплерівське зміщення частоти fd = fd/f не 

менше відносної нестабільності частоти, яка для ру-

бідієвого стандарту частоти складає f  10–10. Покла-

демо fdmin  f. При використанні ВЧ радіохвиль і по-

хилого зондування відносна зміна концентрації елек-

тронів N у полі акустико-гравітаційної хвилі (АГХ) з 

періодом T дається співвідношенням [20, 23–26]: 

4
N fd

K cT

L
  


,   (1) 

де K – множник, який залежить від траєкторії хвилі 

та враховує кривизну Землі, c – швидкість світла, L – 

mailto:Leonid.F.Chernogor@gmail.com
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характерний масштаб зміни N поблизу висоти від-

биття радіохвилі. При використовуваній нами дов-

жині радіотрас R  675 км значення K  5.1–2.3 при 

висоті відбиття радіохвилі zr  100–300 км відпо-

відно. За середнього значення K = 3.71.4, L  30 км і  

fdmin  10–10, із (1) отримаємо, що 
5

min 3 10N T   ,   (2) 

де період T дається в с. Результати оцінок Nmin за 

співвідношенням (2) наведені в таблиці (середній ря-

док). 

 

Таблиця. Залежність Nmin від періода АГХ 

T, с 102 5102 103 5103 104 

Nmin 310–3 1.510–2 310–2 0.15 0.3 

Nmin 610–4 3 10–3 6 10–3 3 10–2 6 10–2 

 

ДЗЧ пов’язано зі швидкістю вертикального руху 

плазми в іоносфері наступним співвідношенням: 

2 cosfd
c

   
v

, 

де  – кут між траєкторією хвилі і вертикаллю. При 

зазначених R і zr маємо cos   0.3–0.7. Тоді при 

fd  10–10 отримуємо vmin  0.02–0.05 м/с. При вико-

ристанні НЧ радіохвиль, що відбиваються в нижній 

іоносфері, співвідношення для N має інший вигляд. 

Фазове зміщення Δφ при зміні висоти відбиття на Δzr 

дається наступним виразом [27]: 

4 8
cos r

r r

zf f
z z

c c R

 
      .  (3) 

При поширенні АГХ Δzr і Δφ змінюються за періоди-

чним законом з періодом T. Амплітуда Δφa пов’язана 

з амплітудою ДЗЧ наступним співвідношенням: 

8a r

da ra

zf
f z

T T c R

 
   . (4) 

Тут zra – амплітуда коливань висоти відбиття. Враху-

ємо, що  

min

min

ra

N

z

L


  .   (5) 

Тоді з (4) та (5) маємо 

min min
8

N fd

r

cT R

L z
  


. 

При R  2000 км, zr  80 км, L  5 км і fdmin  10–10 

отримаємо, що 6

min 6 10N T   . Залежність Nmin від 

T також наведена в таблиці (нижній рядок). При по-

хибці Δφ  0.1маємо 

min min
8

N a

r

R

L z


  


. 

При  = 3.75 км, L  5 км, zr  80 км, R  2000 км і 

Δφamin  210–3 отримаємо, що Nmin  0.15%. У реаль-

ній ситуації чутливість розглянутих методів погіршу-

ється в порівнянні з потенційною чутливістю. При 

fdmin = 0.01 Гц і застосуванні при спектральному ана-

лізі перетворення Фур’є часове розрізнення методу 

не більше 100 с. Використання сучасних методів спе-

ктрального оцінювання (наприклад, авторегресій-

ного аналізу [28]), дозволяє на порядок підвищити 

роздільну здатність за часом (наприклад, до 

t  10 с). За цей час область відбиття зміщується за 

висотою на zmin = vmint  0.2–0.5 м. 

3. КОМПЛЕКС МОНІТОРИНГА  
ІОНОСФЕРНОГО РАДІОКАНАЛУ 

Приймальна частина комплексу дислокована  

в Радіофізичній обсерваторії Харківського націона-

льного університету імені В. Н. Каразіна (поблизу 

с. Гракове, Харківська обл., 49.65°пн.ш., 36.9°сх.д.). 

Апаратно ВЧ частина комплексу складається з акти-

вної антени, яка працює в діапазоні частот f = 1–

32 МГц, широкодіапазонного радіоприймального 

пристрою типу Р-399А та персонального 

комп’ютера. Для функціонування комплексу в ре-

жимі безперервного моніторинга середньої іонос-

фери (висоти ~ 100–400 км) розроблено оригінальне 

програмне забезпечення, яке залежить від кола 

розв’язуваних задач. Відносна похибка вимірювання 

ДЗЧ 10–10, амплітуди – 2–3%. 

З метою безперервного моніторинга нижньої іо-

носфери (висоти ~60–100 км) реалізовано метод ви-

мірювання варіацій параметрів (ДЗЧ й амплітуди, 

фази й амплітуди) НЧ радіосигналу, який поширю-

ється в природному хвилеводі, утвореному земною 

поверхнею та нижньою іоносферою. Для такого мо-

ніторинга придатні сигнали неспеціалізованих для 

іоносферних досліджень систем навігації та служб 

еталонних частот і часу, які працюють в НЧ та дуже 

низькочастотному діапазонах (частоти 10–100 кГц). 

Зокрема, ми використовуємо сигнали станції РБУ 

служби еталонних сигналів частоти та часу 

(f = 66.(6) кГц), розташованої поблизу м. Москва (Ро-

сійська Федерація). Система створена на базі допра-

цьованого приймача-компаратора ПК-66. Його вихі-

дні сигнали радіочастоти (66.(6) кГц) та кола автома-

тичного регулювання підсилення надходять до роз-

робленого вимірювально-реєструючого блоку, в 

якому здійснюється первинна обробка та реєстрація 

фазо-амплітудних даних. Похибка вимірювання фази 

не перевищує 0.1, а амплітуди – 2–3%. 

 

4. ВИСНОВКИ 

1. У ХНУ імені В. Н. Каразіна розроблено та фун-

кціонує багаточастотний багатотрасовий радіотехні-

чний комплекс, призначений для радіофізичного мо-

ніторинга параметрів іоносферного радіоканалу. 

2. Комплекс потенційно здатний виявляти відно-

сне ДЗЧ 10–10, зміщення фази в НЧ діапазоні 0.1, 

відносні варіації амплітуди сигналу не менше 2–3%. 

3. Успішне функціонування комплексу продемо-

нстровано на прикладі дослідження динамічних про-

цесів у іоносферному радіоканалі. 

 

Дослідження Чорногора Л. Ф. виконано в рамках 

проекту Національного фонду досліджень України 

(номер 2020.02/0015 «Теоретичні та експеримента-

льні дослідження глобальних збурень природного і 

техногенного походження в системі Земля–атмос-

фера–іоносфера»). Також робота Чорногора Л. Ф., 
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Гармаша К. П., Леуса С. Г., Подноса В. А. частково 

підтримана в рамках держбюджетної НДР, заданої 

МОН України (номер держреєстрації 0119U002538). 
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АКУСТИЧНІ ЕФЕКТИ В ІОНОСФЕРІ, СПРИЧИНЕНІ  
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Радомишльський район, Житомирська область, Україна, 

Анотація - Метою роботи є викладення результа-

тів спостереження хвилевих форм і системного спе-

ктрального аналізу інфразвукових сигналів, що су-

проводжували масові вибухи впродовж найсильнішої 

техногенної катастрофи неподалік м. Ічня, Чернігів-

ська обл., Україна, 9—10 жовтня 2018 р.  

Ключові слова: техногенна катастрофа, інфразву-

ковий сигнал, основні параметри сигналу, часові фо-

рми, системний спектральний аналіз, кореляційне 

поле, регресія. 

1. ВСТУП 

З метою вивчення прямих і зворотніх, позитивних 

і негативних зв’язків між підсистемами системи Зе-

мля (внутрішні оболонки) – атмосфера – іоносфера – 

магнітосфера (ЗАІМ) проводяться активні експери-

менти. Одним з різновидів активних експериментів є 

вплив на систему ЗАІМ поодиноким потужним хімі-

чним вибухом, ефекти від якого досліджувалися 

останнім часом [1–5]. Реакцію іоносфери на серію 

слабких вибухів досліджено значно гірше [6–8]. 

Немає двох однакових катастроф. немає однако-

вих умов для генерації та поширення інфразвукових 

хвиль, викликаних масовими вибухами на військових 

складах. Тому становить значний інтерес вивчення 

інфразвукових ефектів для кожної великої катаст-

рофи. 

Метою цієї роботи є виклад результатів спостере-

ження хвильових форм, системного спектрального та 

статистичного аналізів інфразвукових сигналів, які 

супроводжували масові вибухи протягом найсильні-

шої техногенної катастрофи під м Ічня, Україна 9–10 

жовтня 2018 р. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
ПРО КАТАСТРОФУ 

Військові склади, на яких стався вибух, розташо-

вані під м Ічня, Україна (географічні координати 

50.85°пн. ш., 32.4°сх.д.). На складах зберігалися 

69.5 тис. тонн боєприпасів. Площа арсенал становила 

682 га. Склади містили артилерійські снаряди різних 

калібрів. Радіус розльоту снарядів, які розірвалися, 

міг досягати 3–5 км. 

Перша серія масових вибухів з енерговиділенням 

у 17 т ТНТ пролунала 9 жовтня 2018 року  

о 00:38:25 UT (тут і далі UT – всесвітній час). Масові 

вибухи припинилися лише 10 жовтня об 11:50:08 UT. 

Усього зареєстровано 45 серій масових вибухів різної 

інтенсивності (від 0.3 до 49.9 т ТНТ, т ТНТ – тонна 

тринітротолуолу) та в різні моменти часу [9]. Сумар-

ний енерговміст на арсеналі складав близько 

30 кт ТНТ, але прореагувала лише частина від усіх 

боєприпасів. Вибухи супроводжувалися масштаб-

ними пожежами. Висота полум’я досягала 100–

150 м, а висота підйому нагрітих продуктів – кількох 

кілометрів [9]. 

 

3. ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ 

Для спостереження використовувалися вимірю-

вальні засоби Головного центру спеціального конт-

ролю НЦУВКЗ ДКА України, до яких відносяться 

сейсмічні та інфразвукові станції. Найближчий фун-

кціонуючий засіб реєстрації часових варіацій тиску 

Δp(t) знаходився на відстані R  218 км від місця ка-

тастрофи (географічні координати 50.70°пн. ш., 

29.22°сх.д.), неподалік м. Малин . За допомогою мік-

робарографу, розташованого на інфразвуковій стан-

ції Малин знято варіації амплітуди інфразвукових ко-

ливань у діапазоні частот 0.3–10 Гц протягом катаст-

рофи та в контрольні моменти часу. Для оцінки мо-

ментів вибухів та їх інтенсивності використовува-

лася сейсмічна станція PS45, розташована біля 

м. Малин. 

Після реєстрації та зняття часових варіацій тиску 

в повітрі Δp(t) за допомогою мікробарографів дані 

піддавались цифровій фільтрації та системному спе-

ктральному аналізу. З цією метою дані представля-

лися в абсолютних одиницях, після чого до них за-

стосовувався смуговий фільтр в діапазоні періодів 

T  0.2–5 с. Далі здійснено системний спектральний 

аналіз (ССА) отриманих залежностей Δp(t), проце-

дуру якого детально описано в роботах [10, 11]. Мета 

ССА – виявлення основних параметрів інфразвуко-

вого сигналу та вивчення його тонкої структури. Об-

робку виконано за допомогою взаємодоповнюючих 

інтегральних перетворень: віконного перетворення 

Фур’є (ВПФ), адаптивного перетворення Фур’є 

(АПФ) та вейвлет-перетворення (ВП) з материнсь-

кою функцією Морлє [10]. Як відомо, ВПФ володіє 

кращим розрізненням за часом, АПФ –  

за періодом. Вейвлет-перетворення має властивості 

математичного мікроскопа. Воно дозволяє «зрівняти 

шанси» коливань з різними періодами. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ 
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Для аналізу були відібрані сигнали  

з інтенсивноcтями 4.1, 7.5, 9.2, 17.0, 18.2, 20.3, 22.0, 

26.3, 29.1, 44.4, 49.9 т ТНТ. Результати смугової фі-

льтрації цих сигналів у діапазоні періодів 0.2–5 с по-

казано на рис. 1. Можна побачити, що при зменшенні 

енерговиділення на порядок період основного коли-

вання зменшується майже втричі – з 1.5 до 0.5 с. Інф-

развуковий сигнал містить п’ять коливань загальною 

тривалістю 5–7 с. Спираючись на відому відстань 

між місцем катастрофи та пунктом спостереження, а 

також на час запізнення, обрахований з результатів 

смугової фільтрації, виявлено, що швидкість при-

ходу інфразвукової хвилі змінювалась від 310 до 

333 м/с. У той же час основний період, як показала 

смугова фільтрація, мав значення від 0.40  

 

 
Рис. 1. Відфільтровані в діапазоні періодів 0.2–5 с 

хвильові форми інфразвукових сигналів  

9 жовтня 2018 року, згенерованих вибухами з інтен-

сивностями 4.1, 7.5, 9.2, 17.0, 18.2, 20.3, 22.0, 26.3, 

29.1, 44.4, 49.9 т ТНТ 

 

до 1.55 с, а амплітуда варіацій складала 0.75–3.7 Па 

[9]. Азимут, який вказує напрямок на джерело, варі-

ював у діапазоні 70–90. 

Приклад обробки відфільтрованих часових варіа-

цій тиску за допомогою ССА наведено на рис. 2, 3. 

Видно, що інфразвуковий сигнал досить чітко лока-

лізовано за часом та за періодами, а застосування од-

ночасно двох методів – ВПФ та АПФ – дозволило 

значно поліпшити часо-частотне розрізнення. 

 

 
Рис. 2. Результати ССА інфразвукового сигналу, зге-

нерованого вибухом з енерговиділенням 49.9 т ТНТ 

о 01:01:23 UT 9 жовтня 2018 року. Панелі згори до-

низу тут і далі: результати ВПФ, АПФ і ВП. Право-

руч показано енергограми –  

розподіл енергії за періодами 

 

Доречно порівняти отримані результати в даному 

дослідженні з результатами досліджень для інших 

подібних подій. Раніше авторами опубліковано 

статтю про акустичні ефекти масових вибухів на 

складах боєприпасів, які мали місце 26–27 вересня 

2017 року [12–14]. На основі аналізу даних за мето-

дикою, описаною в розділі 3, за часовими варіаціями 

тиску з трьох інфразвукових станцій установлено, що 

при збільшенні енерговиділення від 3 до 53 т ТНТ 

амплітуда сигналу збільшувалася в 4 рази, а період 
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основного коливання змінювався від 1 до 3 с. Трива-

лість цугів коливань складала переважно 1.5–2 хв. 

Найбільшу тривалість мали сигнали з найбільшим 

енерговиділенням. Значення швидкості приходу аку-

стичного сигналу лежали в діапазоні 300–309 м/с 

[12–14]. Видно, що результати аналізу часових варіа-

цій тиску від серій масових вибухів, які сталися біля 

м. Калинівка та м. Ічня, добре узгоджуються між со-

бою. 

5. ВИСНОВКИ 

1. При збільшенні енерговиділення від 4.1 до 49.9 т 

ТНТ спостерігалася тенденція до збільшення амплітуди 

(приблизно від 1 до 4 Па) і періоду (приблизно від 0.5 до 

1.5 с) переважаючого коливання. Тривалість цугів коли-

вання при цьому збільшувалася від 2.5 до 7 с. 

2. При енерговиділенні, що дорівнює 49,9 т ТНТ, 

в спектрі коливань переважали гармоніки з періодом 

від 1 до 2 с. Тривалість цугів коливань з такими пері-

одами становила 7 с. 

3. Середня швидкість приходу інфразвукових 

хвиль варіювалася від 310 до 333 м/с. 

 

Рис. 3. Результати ССА інфразвукового сигналу, зге-
нерованого вибухом з енерговиділенням 29.1 т ТНТ 

о 01:01:23 UT 9 жовтня 2018 року 
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Abstract — The work objectives are to present the results 
of observations of waveforms and the system analysis of the 
infrasonic signals accompanying the multiple explosions 
that occurred during a great man-made catastrophe near the 
Town of Ichnia (Ukraine) on October 9–10, 2018. 
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Аннотация – В данной работе рассмотрена задача обеспечения устойчивости формирователей разностного 

сигнала модельно-ориентированных систем диагностики. Означено, что ошибки моделирования,совместно с 

присутствующие в разностном сигнале возмущениями, составляют основную трудность при проектировании 

устойчивой системы обнаружения и локализации неисправностей. Проанализированы основные варианты су-

ществующих решений этой проблемы.  

Ключевые слова: модельно-ориентированные системы диагностики, формирователь разностного сигнала, 

устойчивость динамической системы. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Модельно-ориентированные методы обнаруже-

ния, локализации и идентификации неисправностей 

основаны на интуитивной идее замены физического 

резервирования математической моделью. Матема-

тическая модель работает параллельно с действую-

щим объектом, на их входы подаются одни и те же 

входные сигналы. Общеизвестно, что методы обна-

ружения неисправностей, ориентированные на ма-

тематическую модель являются более эффектив-

ными, чем сигнально-ориентированные методы, так 

как в этом случае имеется большее количество апри-

орной информации о системе [1]. 

Естественно, что надежность систем обнаруже-

ния и локализации неисправностей должна быть бо-

лее высокой, чем контролируемой системы. По-

скольку модельно ориентированные системы диа-

гностики используют математическую модель объ-

екта контроля, становится очевидным – чем лучше 

математическая модель представляет динамические 

свойства системы, тем лучше будет качество и до-

стоверность результатов диагностики. Однако в си-

стеме всегда присутствуют ошибки, связанные с не-

полной адекватностью модели, наличием разнооб-

разных возмущений и шумов [2]. Следовательно, 

требуется обеспечивать устойчивость диагностиче-

ских систем, по отношению к указанным факторам. 

Устойчивость диагностической системы означает, 

прежде всего, высокую избирательную чувствитель-

ность к неисправностям даже несмотря на присут-

ствие непредсказуемых изменений. Обычно, изме-

нения параметров системы и возмущения воздей-

ствуют на реальный процесс непредсказуемо, по-

этому весьма трудно обеспечить одновременно вы-

сокую чувствительность к неисправностям и высо-

кую нечувствительность (инвариантность) к ошиб-

кам моделирования и возмущениям. Поскольку в ос-

нове модельно ориентированных систем диагно-

стики лежит процесс формирования разностного 

сигнала, то и неисправности, и ошибки моделирова-

ния вместе с возмущениями в равной мере воздей-

ствуют на формирователь разностного сигнала и 

различить эти эффекты весьма трудно. Поэтому за-

дача проектирования устойчивой системы функцио-

нальной диагностики сводится к синтезу такой 

структуры формирователя разностного сигнала, ко-

торая делала бы его нечувствительным к указанным 

неопределенностям, одновременно сохраняя высо-

кую чувствительность к неисправностям. Устойчи-

вость системы диагностики считается обеспечен-

ной, если указанное свойство сохраняется в полном 

рабочем диапазоне контролируемой системы [3]. 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ     
ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ РАЗНОСТНОГО    

СИГНАЛА 

В общем случае, задача обеспечения устойчиво-

сти диагностических систем, должна включать ма-

тематическое описание всех видов ошибок модели-

рования, которые наиболее часто встречаются на 

практике с учетом их особенностей воздействия на 

систему. Следовательно, обобщенная математиче-

ская модель в пространстве состояний будет иметь 

вид: 

x'(t)=(A+∆A)x(t)+(B+∆B)u(t)+E1d(t)+R1f(t),    (1) 

y(t)=(C+∆C)x(t)+(D+∆D)u(t)+E2d(t)+R2f(t)    (2) 

Здесь x(t) – вектор состояния системы; y(t) – вы-

ходной вектор системы; u(t) – управляющее воздей-

ствие; d(t) – неизвестный вектор входных возмуще-

ний (матрицы Е1 и Е2 считаются известными); f(t) – 

вектор неисправностей (матрицы R1 и R2 считаются 

матрицами входов, относящихся к неисправностям, 

и описывают процесс влияния неисправностей на  

контролируемую систему). Матрицы А, В, С, D – со-

ответствующие системные матрицы, а ΔА, ΔВ, ΔС, 

ΔD являются их параметрическими ошибками и 

представляют собой ошибки моделирования. В ча-

стотной области выражению (2) соответствует соот-

ношение «вход-выход» следующего типа:  

y(s)=[Gu(s)+∆Gu(s)]u(s)+Gd(s)d(s)+ Gf(s)f(s)    (3) 

где Gd(s)d(s) представляет воздействие возмущений 

Gd(s)=E2+C(sI-A)-1E1, a ∆Gu(s) используется для 

описания ошибок моделирования. Составляющие 

Gd(s)d(s) и ∆Gu(s)u(s) вместе представляют ошибки 

моделирования. В частотной области разностный 
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сигнал можна представить следующим выраже-

нием: 

r(s)=Hy(s)Gf(s)f(s)+Hy(s)∆Gu(s)+Hy(s)Gd(s)d(s)    (4) 

Из выражения (4) видно, что и неисправности и 

ошибки моделирования совместно с возмущениями 

присутствуют в разностном сигнале, что и состав-

ляет основную трудность проектирования устойчи-

вой системы обнаружения и локализации неисправ-

ностей. 

Проблема устойчивости относительно ошибок 

моделирования, представленных составляющей 

∆Gu(s), является одной из самых сложных. К насто-

ящему времени известны два главных подхода к ре-

шению этой задачи: первый основан на применении 

процедуры оценивания неопределенности, входя-

щей в разностный сигнал, и известен как активный 

метод обеспечения устойчивости системы обнару-

жения и локализации неисправностей [4]; второй ос-

нован на применении адаптивного порога на стадии 

принятия решений, и известен как пассивный метод 

обеспечения указанной устойчивости. 

Активный путь достижения устойчивости к ошиб-

кам моделирования предполагает структурную ап-

проксимацию неопределенности, т.е. ошибки моде-

лирования приближенно представляют в виде неко-

его возмущения, которое можно описать выраже-

нием: 

∆Gu(s)]u(s)≈∆Gd1(s)d1(s)                    (5) 

где d1(s) является неизвестным вектором, а Gd1(s) 

представляет собой оценку матричной передаточ-

ной функции. При применении указанной структур-

ной аппроксимации формирование разностного сиг-

нала происходит таким образом, что устойчивость 

схем обнаружения и локализации неисправностей к 

ошибкам моделирования является достижимой. По-

скольку здесь делается попытка представления раз-

ностного сигнала в виде устойчивого сигнала, то ме-

тод получил название активного. Если предполо-

жить, что параметрические ошибки можно аппрок-

симировать выражениями: 

∆A≈∑aiAi;  ∆B≈∑biB i;  ∆C≈∑ciCi;  ∆D≈∑diDi    (6) 

где Ai, Bi, Ci, Di являются известными матрицами и 

имеют такую же размерность, как и матрицы A, В,  

C, D, а ai, di, ci, di являются скалярными вели-чи-

нами. В этом случае ошибки моделирования могут 

быть аппроксимированы выражениями: 
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Соответствующее преобразование Лапласа бу-

дет иметь вид: 

Gd(s)d(s)=E2d2(s) +C(sI-A)-1E1d1(s)          (9) 

Улучшения устойчивости диагностических схем 

к разнообразным неопределенностям также можно 

достичь на стадии принятия решений. На практике 

изменения параметров, возмущения и шумы в ред-

ких случаях удовлетворяют условиям устойчивости 

разностного сигнала. В связи с этим необходимо 

предпринять меры к повышению устойчивости не 

только в процессе формирования разностного сиг-

нала, как было рассмотрено выше, но и на этапе при-

нятия решений. В этом случае говорят о пассивной 

устойчивости систем функциональной диагностики 

[5]. Такая форма устойчивости, используется, как 

правило, при наличии очень ограниченной инфор-

мации о контролируемой системе. Целью этой опе-

рации является уменьшение количества ложных 

срабатываний и пропусков, обусловленных влия-

нием ошибок моделирования и неизвестных возму-

щений на разностный сигнал. На практике разност-

ный сигнал никогда строго не равен нулю, даже в 

случае отсутствия неисправностей. Как правило, по-

роговое испытания проводятся на заключительной 

стадии формирования разностного сигнала. 

Обычно, значение пороговой величины выбирается 

несколько большим, чем самая большая амплитуда 

разностного сигнала при отсутствии неисправно-

стей. Наименьшая неисправность, которую можно 

обнаруживать представляет собой неисправность, 

которая так изменяет функцию разностного сигнала, 

что происходит простое превышение заданного по-

рога. Любая неисправность, которая вызывает изме-

нения разностного сигнала, которые не превышают 

этого значения, считаются необнаруженной. Таким 

образом, здесь под обеспечением устойчивости, 

подразумевается как уменьшение порогового значе-

ния при отсутствии неисправностей и его сохране-

ние (либо даже увеличение) при появлении неис-

правности.  

Выбор подходящего порогового уровня вовсе не-

простая задача, как кажется на первый взгляд. В слу-

чае фиксированного порога при его завышенном 

значении имеем уменьшение чувствительности к 

неисправностям, если же пороговый уровень зани-

жен, то возрастает количество ложных срабатыва-

ний. Строгое обоснование выбора порога доста-

точно деликатная проблема. Несомненно, что порог 

надо выбирать оптимально. В работе [6] показано, 

что этого можно достичь на основе теории марков-

ских процессов. Определение указанных порогов 

изучалось также во временной области [7] на основе 

операций с нормами векторов и матриц.  

При большом динамическом диапазоне ампли-

туд сигналов неисправностей пороговые величины 

также будут существенно изменяться, так, что в 

итоге невозможно будет найти приемлемый фикси-

рованный порог, удовлетворяющий условиям мини-

мизации ошибок первого рода (ложных тревог) и 

второго рода (пропусков сигналов неисправности). 

Решение состоит в применении переменных, т.е. 

адаптивных порогов [8]. Здесь величина порога 

определяется законом управления, который зависит 
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от шумов и свойств сигнала неисправности в кон-

тролируемой системе. Применение адаптивного по-

рога иллюстрируется рисунком 1, где показана ти-

пичная форма адаптивного порога в случае прямого 

оценивания разностного сигнала. Определенный ин-

терес представляет вопрос описания аналитической 

зависимости, которая бы определяла форму изменя-

ющегося порога. В [8] для этой цели использовал 

эмпирически адаптивный подход. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Применение адаптивного порога 

Проведенные исследования показали, что форму 

изменения адаптивного порога можно рассчитывать 

аналитически с помощью определенной системати-

ческой процедуры, что представляет собой иннова-

ционный инструмент для анализа и синтеза устой-

чивых систем обнаружения и локализации неис-

правностей. Предположим, что неопределенности, 

проявляющиеся в разностном сигнале, обусловлены 

только ошибками моделирования, т.е. разностный 

сигнал при отсутствии неисправностей можно опи-

сать соотношением: 

r(s)=Hy(s)∆Gu(s) u(s).                     (10) 

Далее предположим, что ошибки моделирования 

находятся в пределах ±δ, ||∆Gu(jω)||≤ δ. 

В этой ситуации, частотный отклик при отсутствии 

неисправностей будет ограничен пределами: 

       ||r(jω)||=||Hy(jω)∆Gu(jω)u(jω)||≤ 
          ||Hy(jω)u(jω)||||∆Gu(jω)||≤c||Hy(jω)u(jω)||.   (11) 

Следовательно, величина адаптивного порога T(t), 

который формируется линейной динамической си-

стемой, будет следующей 

T(s)=δHy(s)u(s).                       (12) 

Нетрудно увидеть, что порог T(t) не является фик-

сированным, так как зависит от входного сигнала, и 

таким образом становится адаптивным при работа-

ющей системе. Неисправность, при этом, фиксиру-

ется при выполнении неравенства ||r(t)||>||T(t)||. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на то, что методы развязки разност-

ного сигнала от возмущений являются предметом 

активных исследований, к настоящему времени их 

эффективность на практике используется не в пол-

ной мере. Аппроксимация ошибок моделирования и 

других неопределенных факторов в виде составляю-

щих возмущений представляется пока единствен-

ным практическим путем обеспечения устойчиво-

сти.  

2. Комбинация активных и пассивных методов 

обеспечения устойчивости разностного сигнала к 

указанным неопределенностям может быть эффек-

тивным инструментом достижения устойчивости 

систем обнаружения и локализации неисправностей 

в практических ситуациях.  

3. Успех в достижении устойчивости в схемах 

функциональной диагностики, в значительной мере, 

зависит от точности и правильности выбора матема-

тической модели контролируемого процесса. Следо-

вательно, при решении задач, связанных с устойчи-

востью диагностических схем к разнообразным не-

определенностям, вопросу адекватности и точности 

процесса моделирования должно быть уделено са-

мое пристальное внимание. 

4. ЛИТЕРАТУРА 

1 A. Volovyk, V. Kychak, D. Kudriavtsev, D. Havrilov, A. 
Yarovyi and L. Krylik. Simultaneous Estimation in Linear Dynamic 

Systems with the Indeterminate Structure Disturbances, 2020 IEEE 

40th International Conference on Electronics and Nanotechnology 
(ELNANO), Kyiv, Ukraine, 2020, pp. 651-655, doi: 

10.1109/ELNANO50318.2020.9088884. 

2 A.Yu. Volovyk, V.M. Kychak. Detection filter method in 
diagnostic problems for linear dynamic systems. Visnyk NTUU KPI 

Seriia – Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 2021, Iss. 84, pp. 

30–39 DOI: https://doi.org/10.20535/RADAP.2021.84  
3 А.Вилски, А.Банвенист. Обнаружение изменения 

свойств сигналов и динамических систем: Пер. с англ. Под ред. 

М. Бассвиль, А. Банвениста. – М.: Мир, 1989.– 278 с. 
4 Chen, J. and Patton, R. J. A re-examination of fault 

detectability and isolability in linear dynamic systems, Preprints of the 
IFAC Sympo. on Fault Detection, Supervision and Safety for Tech-

nical Processes: SAFEPR0CESS '94, Espoo, Finland, 1994 (Vol.2) pp. 

590-596. 
5 Patton, R. J. and Chen, J. Advances in fault diagnosis using 

analytical redundancy. IEE Colloquium on "Plant Optimisation for 

Profit (Integrated Op pp. 6/1 - 6/12. TEE Colloquium Digest-erations 
Management and Control)", 1993 No. 1993/019. 

6 Walker, B. Fault detection threshold determination using 
markov theory, in R. J. Patton, P. M. Frank and R. N. Clark (eds), 

Fault Diagnosis in Dynamic Systems, Theory and Application, Pren-

tice Hall, 1989 chapter 14, pp. 477-508. 
7 Seliger, R. and Frank, P. M. . Robust residual evaluation by 

threshold Selection and a performance index for nonlinear observer-

based fault diagnosis, Proc. of Int. Conf. on Fault Diagnosis: 
TOOLDIAG'93, 1993, Toulouse, pp. 496-504.I.  

8 Clark, R. N. (1989). State estimation schemes for 

instrument fault detection, in R. J. Patton, P. M. Frank and R. N. Clark 
(eds), Fault Diagnosis in Dynamic Systems: Theory and Application, 

Prentice Hall, 1989, chapter 2, pp. 21-45. 

DIFFERENCE SIGNAL SHAPERS STABILITY 

OF THE MODEL ORIENTED DIAGNOSTIC 

SYSTEMS  

Andrii Volovyk  

department of Radio engineering 

Vinnytsia National Technical University  

voland@vntu.edu.ua  
 

Abstract — In this work the problem of ensuring 

stability of difference signal shapers of the model ori-

ented diagnostic systems is considered. It is marked that 

modeling errors jointly, with present at a difference sig-
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СЕНСОР ДАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНОГО 
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Осадчук А.В., Осадчук В.С., Осадчук Я.А. 

кафедра радиотехники 
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Аннотация – На основе рассмотрения физических 

процессов  в резонансно-туннельном диоде при дей-

ствии давления предложено конструировать сенсоры 

давления с частотным выходным сигналом. Использо-

вание приборов с отрицательным дифференциальным 

сопротивлением позволяет значительно упростить 

конструктивное исполнение сенсоров давления во всем 

диапазоне радиочастот. Исследования характеристик 

сенсора давления основано на полной эквивалентной 

схеме резонансно-туннельного диода, которая учиты-

вает его емкостные и индуктивные свойства. Разра-

ботана математическая модель сенсора давления, на 

основе которой определены аналитические зависимо-

сти изменения элементов резонансно-туннельного ди-

ода от давления, а также функция преобразования. 

Чувствительность сенсора изменялась от 

0,4 кГц/Па·105 до 0,8 кГц/Па·105 в диапазоне изменения 

давления от 50·105 Па до 350·105 Па. 

Ключевые слова: резонансно-туннельный диод, дав-

ление, отрицательное дифференциальное сопротив-

ление, частота. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

Одним из приборов на основе квантовых гетеро-

структур являются резонансно-туннельные диоды. 

Они обладают сверхвысокочастотными свойствами и 

отрицательным дифференциальным сопротивле-

нием. Эти свойства резонансно-туннельных диодов 

используются для построения различных сенсоров 

физических величин, в частности, сенсоров давления 

[1, 2]. На их основе создается автогенераторное 

устройство, в котором диод одновременно высту-

пает, как и первичный сенсор давления. Это позво-

ляет значительно упростить конструкцию сенсора 

давления.  

Частотный принцип работы сенсоров давления 

имеет ряд преимуществ перед известными прибо-

рами. Эти преимущества заключаются в следующем: 

высокая точность измерения; высокая помехозащи-

щенность; простота конструкции; отсутствие влия-

ния измерительных каналов друг на друга; возмож-

ность передачи измерительной информации на рас-

стояние без проводной связи; отсутствие необходи-

мости использования аналого-цифровых преобразо-

вателей и усилительных устройств при последующей 

обработке сигналов.  Эти преимущества вызывают 

необходимость проводить широкие исследования 

свойств резонансно-туннельных диодов не только в 

качестве сенсоров давления, но и ряда таких прибо-

ров как генераторы, переключатели, элементы ло-

гики, резонансные усилители, устройства памяти и 

ряд других [3-5]. Однако, исследования сенсоров дав-

ления на основе резонансно-туннельных диодов до 

настоящего времени проведены не в полной мере. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ                 
СЕНСОРА ДАВЛЕНИЯ  

Математическая модель сенсора давления стро-

ится на основе физических процессов в резонансно-

туннельном диоде. В основе работы туннельно-резо-

нансных диодов лежат  квантово-механические эф-

фекты. Суть эффектов состоит в квантовании энер-

гии электронов при их туннелировании через потен-

циальные барьеры. Конструкция  состоит из нано-

метровых структур AlxGa1-xAs|GaAs|AlxGa1-xAs, кото-

рые образуют двухбарьерную квантовую гетеро-

структуру диода. Нанометровый слой GaAs при кон-

такте с двух сторон с нанометровыми слоями AlGaAs 

создает квантовую потенциальную яму. Квантовая 

потенциальная яма расположена между двумя потен-

циальными барьерами AlGaAs. Пятислойная  нано-

метровая структура расположена на подложке из n+ 

GaAs,  которая является контактом к коллектору. В 

потенциальной квантовой яме расположен энергети-

ческий резонансный уровень.  

Электрическая схема сенсора давления представлена 

на рис.1. Схема состоит из источника постоянного напря-

жения 
pU , активного сопротивления R , которое вклю-

чает все омические сопротивления схемы, внешней ин-

дуктивности L , которая последовательно подключена к 

внутренней индуктивности диода, а также включает ин-

дуктивности выводов схемы, внешняя емкость C , кото-

рая параллельно подключена к внутренней емкости ди-

ода, а также сам резонансно-туннельный диод. 

 
Рис.1. Электрическая схема сенсора давления на ос-

нове резонансно-туннельного диода 

 

Рассмотрим влияние давления на характеристики 

туннельно-резонансного диода. При действии внеш-

него давления на диод происходит как изменение  эф-

фективной массы электронов, так и генерация пьезо-

электрических полей в квантовой яме и потенциаль-

ных барьерах структуры диода [6]. Гидростатические 

давления вызывают изменение эффективной массы 
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электронов в квантовой яме. Это приводит к измене-

нию расположения энергетических уровней в кванто-

вой яме. Изменение энергии электронов диода при 

действии давления изменяет вид вольт-амперной ха-

рактеристики. Это, в свою очередь, приводит к изме-

нению частоты электрических колебаний в сенсоре 

давления [7]. 

Все параметры сенсора на основе туннельно-резо-

нансного диода зависят от давления. Их вклад в изме-

нение вольт-амперной характеристики сенсора явля-

ется различным. На основании аналитических формул 

омического сопротивления R , индуктивности L , ем-

кости C  и дифференциального отрицательного сопро-

тивления 
gR  определим их изменение от приложен-

ного давления. 

 
Рис. 2.  Эквивалентная схема сенсора давления 

 

Сопротивление R  состоит из сопротивлений вы-

водов, омических контактов и сопротивления расте-

кания подложки 

2
R

d


  ,                                (1) 

 

где   – удельное сопротивление полупроводника, 

d  – диаметр поперечного сечения диода. Внутрен-

няя емкость диода определяется выражением  

 
2 2

* 2 24

h n
C

m a U
  ,                        (2) 

 

где *m  – эффективная масса электрона; h  – постоян-

ная Планка; a  – ширина квантовой ямы; n  – коли-

чество энергетических уровней в квантовой яме ди-

ода, U  – постоянное напряжение в рабочей точке ди-

ода. 

Внутренняя индуктивность диода описывается 

выражением  
2 2

* 2 24

h n
L

m a I
 .                            (3) 

 

где I  – постоянный ток в рабочей точке диода. От-

рицательное дифференциальное сопротивление в ра-

бочей точке диода имеет вид 

 

g

U
R

I
   ,                             (4) 

 

где U , I  -  напряжение и ток в рабочей точке диода.  

Исходя из общих математических соображений, 

изменения параметров сенсора от давления, можно 

представить в следующем виде 
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Анализ формул (5)–(8) показывает, что наиболь-

шее влияние изменение  давления оказывает на диф-

ференциальное отрицательное сопротивление. Изме-

нение дифференциального отрицательного сопро-

тивления вызывает сдвиг резонансной частоты  авто-

генератора сенсора давления.  

Резонансная частота автогенератора сенсора дав-

ления определяется на основе формулы входного им-

педанса схемы (рис. 2). Формула импеданса имеет 

вид 
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(9) 

 

В режиме резонанса мнимая составляющая выра-

жения (34) равна нулю. 
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Из уравнения (10) находим резонансную частоту, 

которая описывается выражением 

 
2

2

( )1 1

2

gR P
F

LC L
   .                (11) 

 

В формуле (11) только дифференциальное отри-

цательное сопротивление зависит от давления [8]. 

Собственные  емкость и индуктивность туннельно-

резонансного диода также зависят от давления, но из-

менение их величин на четыре порядка меньше по от-

ношению к внешним значениям емкости и индуктив-

ности колебательного контура автогенератора сен-

сора давления, поэтому их влиянием пренебрегаем. 
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График расчетной зависимости изменения резонанс-

ной частоты от давления представлен на рис. 3. Этот 

график представляет собой функцию преобразования 

сенсора давления. 

 
Рис. 3. Расчетная зависимость изменения резонанс-

ной частоты от давления 

 

Чувствительность сенсора давления определяется  

первой производной  функции преобразования (11) 

по давлению. Величина чувствительности изменя-

ется от 0,4 кГц/Па·105 до 0,8 кГц/Па·105 в диапазоне 

давлений от 50·105 Па до 350·105 Па. 

 

3. ВЫВОДЫ 

Разработана математическая модель сенсора дав-

ления, на основе которой определена аналитическая 

зависимость функции преобразования. Показано, что 

основной вклад в  сдвиг вольт – амперной характери-

стики сенсора вносит изменение энергии электронов 

в квантовой гетероструктуре туннельно-резонанс-

ного диода при воздействии давления. Это приводит 

к изменению отрицательного дифференциального 

сопротивления, что, в свою очередь, изменяет выход-

ную частоту сенсора давления. Чувствительность 

сенсора давления изменяется от 0,4 кГц/Па·105 до 0,8 

кГц/Па·105 в диапазоне изменений давления от 

50·105 Па до 350·105 Па.  

На основе эквивалентной схемы сенсора давления 

определены аналитические выражения изменения 

параметров схемы от давления. Показано, что сен-

соры давления с частотным выходом на основе тун-

нельно-резонансных диодов имеет существенные 

преимущества перед аналоговыми сенсорами. Их 

преимущества заключаются в возможности работать 

в сверхвысокочастотном диапазоне, точности изме-

рения давления, беспроводной передачей измерен-

ной информации на расстояние, повышения микро-

миниатюризации сенсора. 
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PRESSURE SENSOR BASED ON RESONANCE-

TUNNEL DIODE  
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Abstract — Based on the consideration of physical pro-

cesses in a resonant tunneling diode under pressure, it is 

proposed to design pressure sensors with a frequency out-

put signal. The use of devices with negative differential 

resistance makes it possible to significantly simplify the 

design of pressure sensors in the entire radio frequency 

range. Pressure sensor performance studies are based on 

a complete resonant tunnel diode equivalent circuit that 

takes into account its capacitive and inductive properties. 

A mathematical model of the pressure sensor has been 

developed, on the basis of which the analytical depend-

ences of the change in the elements of the resonant tun-

neling diode on pressure, as well as the conversion func-

tion, have been determined. The sensor sensitivity was 

varied from 0.4 kHz/Pa·105 to 0,8 kHz/Pa·105 in the pres-

sure range from 50·105 Pa to 350·105 Pa. 

Keywords: resonant tunneling diode, pressure, negative 

differential resistance, frequency. 
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LARGE LUMPY MATERIALS IN VERTICAL PIPELINE  IN  RELATION  

TO THE PROBLEMS OF LIFTING NODULES FROM THE SEABED AND 

OCEAN FLOOR 
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ABSTRACT : The paper presents some results of joint experimental studies of the main parameters of hydrotransport 

for solid dispersed and large lumpy materials in vertical pipelines. The results can be used to develop the hydrodynamic 

calculation methods for   designing the  pilot and industrial pipeline systems which are intended  to lift nodules from the 

seabed and ocean floor. 

KEYWORDS – Hydraulic vertical transport, nodules, solid  material

 

1. INTODUCTION 

     In recent years, the practical interest in the issue of 

extraction, transportation and use of various new mineral 

deposits has  increased significantly.  At the same time, 

close attention of specialists is paid to a relatively new 

problem - the development of the shelf, as one of the new, 

but rather promising sources of raw materials for the met-

allurgical industry. As a rule, the bulk of various valuable 

elements are contained in nodules, which can be located 

at a distance of several kilometers on the bottom of the 

seas and ocean. 

    The available world experience in the processing of 

nodules from various regions shows sufficient efficiency 

and prospects for obtaining on the basis of this technol-

ogy, first of all, components of a number of metal ores. 

In the general problem of shelf development, one of the 

most important is the problem of the direct rise of nodules 

from the bottom of the seas or ocean. According to a 

number of experts, one of the most realistic ways of lift-

ing these nodules is vertical pipeline hydrotransport sys-

tems. It should be noted here,  that nodules are rather 

fragile, lumpy materials of irregular shape, the average 

diameter of which may exceed 50 mm. In the literature, 

there is quite  limited data regarding  the parameters of 

the hydrotransport of such materials, not only in vertical, 

but also in horizontal sections of the pipeline. 

    In view of the complexity of modeling the flows of 

multiphase mixtures under consideration, it is advisable 

to carry out such experimental studies in parallel on a se-

ries of large-scale installations in a wide range of changes 

in the conditions of  hydrotransportation. 

    Some  results of these joint studies carried out at the 

experimental stands of the Institute of Hydromechanics 

of the National Academy of Sciences of Ukraine ( IHM 

NASU  ) are presented in this paper.  

 

 

 

The Institute of Hydromechanics of the National Acad-

emy of Sciences of Ukraine has many years of experience 

in joint research in the field of pipeline hydrotransport of 

solid dispersed materials and capsules in straight, bend  

and inclined  ( including vertical ) pipeline sections. The 

Institute has at its disposal a series of large-scale installa-

tions for studying the main dynamic and kinematic pa-

rameters of suspended and capsule flows in various sec-

tions of the pipeline. For the above reasons, IHM NASU 

was involved in an international project related to the 

study of the possibility of using pipeline hydrotransport 

systems for lifting nodules from the bottom of the seas 

and ocean. 

    Taking into account that in real conditions the average 

relative ( in relation to the diameter of the pipeline ) di-

ameter of transported nodules  ds  / D  varies in the range 

from 0.05 to 0.6, it can be concluded that we are dealing 

with the so-called intermediate area of transportation - 

between traditional slurry transport and capsule hydrau-

lic pipeline transport. Therefore, it seems to us advisable 

to consider in more detail the issues of hydrotransport of 

coarse materials and capsules in the vertical sections of 

the pipeline. 

 

2. MAIN PART 

 
     For this purpose, at the IHM NASU  2 existing exper-

imental stands were modified, which made it possible to 

study the parameters of hydrotransport of both slurry 

flows  and flows of large lumpy materials ( capsules of 

spherical and cylindrical shapes ). At the same time,  the 

diameter of the working section D  at the first vertical 

stand was removable and was  
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12, 20 or 25 mm. In addition, another installation was 

used in the work for transportation  large lump materials. 

It was a direct-flow unit with a U-shaped pipeline with a 

diameter of   D = 29 mm. This stand was mounted in such 

a way that it allowed changing the angle of inclination of 

the pipeline from 0 to 90 degrees.           

Here we will dwell in more detail only on the sche-

matic diagram ( Fig. 1) of the installation with a remova-

ble vertical section. Structurally, this experimental setup 

is a direct-flow hydrodynamic device of periodic (cyclic) 

action. In general, the installation consisted of the follow-

ing main components: a solid phase dispenser ( solid ma-

terial loading unit) 1, a pressure tank 2, a transport pipe-

line, a working section 8 with transparent inserts 6, pres-

sure take-off nipples 7, pump 3, filter 5 and a receiving 

tank ( drain capacity ) 4. 

The solid phase dispenser was made in the form of an 

open top container with a neck in its lower part, into 

which washer 9 with different inner diameters is inserted, 

which makes it possible to set a specific  flow velocity  of 

the solid phase according to the preliminary calibration 

data. 

This  solid phase dispenser was brought to the oper-

ating mode using a rotary device located below the neck 

of the dispenser itself. 

The pressure vessel 2 was made with using the Mar-

iotte bottle  effect and differs from the standard Mariotte 

bottle in that a cylindrical pipe is installed along its axis, 

serving to supply the solid phase. 

The experimental stand  was equipped with all the 

necessary instruments and devices that allow one to sim-

ultaneously determine such transportation parameters as 

hydraulic resistance, as well as the average velocity of  

flow  and solid materials.  The characteristics of the used 

measuring equipment and the technique for providing  

such experiments were described in sufficient detail  by 

us earlier in the papers [ 1-3 ]. 

Concerning  this  paper on the above experimental 

stand for research, we used the following dispersed ma-

terials: sand with a density  
32650 /kg ms  and av-

erage diameter  0.3d mms  , gravel of a class  

1 5mm   and density 
32600 /kg ms  ,  and  

spherical and cylindrical bodies with density 

32000 /kg ms   were used as lumpy materials. 

On a U-shaped pipeline stand with an inner diameter 

29D mm , cylindrical bodies with the following char-

acteristics were used as the transported material: 

 

/ 0.68 0.87; / 2.4 7.2; / 1 3.4;
S S W

d D l Ds         

 

 
Fig.1 Scheme of the experimental stand 

Here   ,  ds ls   and  
S

  the diameter, length, and den-

sity of the solid material, respectively, and  
W
  is the 

density of the carrier liquid ( water ). 

It should be noted that the solid materials indicated 

above and used for all described stands were approxi-

mately of such sizes and densities that are closest to the 

characteristics of natural  sea  nodules. 

The main task of this stage of our research  was to 

provide  the test studies of specific hydraulic resistances 

I and average velocity of solid materials 
S

V  for various 

regimes of  flow V  and average concentration of solid 

material in the mixture S .  It is these parameters which 

are decisive in the development of hydrodynamic meth-

ods for calculating of such kind pipeline systems.  At the 

same time, from  the scientific  and practical  point of 

view, the question of the relationship between the aver-

aged velocities of the solid and liquid phases in such 

flows is fundamental. This characteristic is one of the 

most important for determining the performance and en-

suring the reliability of  installations of the class in ques-

tion. 

As an example, the characteristic dependences of the 

quantities I  and 
S

V   for pipelines with an inner diameter 

of 12 and 20 mm are shown in Figs. 2 - 3. The results of 

the dependence of the relative velocity of the solid and 

liquid phases during the flow of slurry with  large  mate-

rials in vertical sections  in  the pipeline D = 29 mm are 

presented in Fig. 4. 

As the analysis of these results shows, especially with 

regard to data relating to the relative velocity of the solid 

phase, the nature of the dependence of this value corre-

lates [1-2] quite  well with our earlier data as to vertical 

hydrotransport of large solid particles and cylindrical  

bodies with a sufficiently large relative diameter. 
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Fig. 2 Dependence of specific hydraulic resistance 

on the average flow velocity V  

and concentration of the slurry S 

   D =12 mm; material - sand; 

1 - water; 2 – S= 5%; 3 – S= 10%; 4 – S= 20%; 

 

In this regard, a preliminary calculation of specific 

hydraulic resistance and the relative velocity of flows of 

coarse nodules in vertical pipes of a relatively small di-

ameter can be carried out according to the  recommenda-

tions  presented  in [ 1 ]. 

In the future, it is of great interest to generalize the 

obtained experimental data with the data that will be ob-

tained on a series of experimental stands with a larger di-

ameter (we mean diameters that will be close to the pipe-

lines actually used in practice D  ≥ 150 mm). The results 

of this generalization will make it possible to develop 

practical recommendations for the calculation and design 

of industrial systems for vertical hydraulic lifting of nod-

ules from the seabed and ocean floor. 

3.  CONCLUSION 
In conclusion, we note that the preliminary results 

presented here can serve as a basis for the development 

of scientifically grounded methods for calculating verti-

cal hydrotransport systems both for traditional suspen-

sions and for flows containing large lumpy materials. The 

development of such calculation methods will be the sub-

ject of our further research. 

 
Fig. 3 Dependence of the relative velocity of  flow  of 

solid lumpy materials /
S

V V  

on  the average flow velocity  V  

D = 20  mm;   / 0.6;
S

d D   
32000 / .

S
kg m   

1 - S  = 2.25 %; 2 - S  = 8.3 %;  

 
Fig. 4   Dependence of the relative velocity  of  flow 

of solid lumpy materials  

on the average flow velocity 

D  = 29 mm.   / 0.77;
S

d D   / 7.2
S
l D ;      

/ 3.4;
S W
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Украинский университет интеллектуальных технологий и связи  

artycha@ukr.net  

  

Аннотация - В этой работе пойдет речь о высоко-

частотных усилителей выходных каскадов радиопе-

редатчиков и радиоприемников. Представлены ос-

новные характеристики метод построения усили-

телей. 

Ключевые слова: схема Догерти, энергетическая 

эффективность, КПД 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

После анализа статей и работ по усовершенство-

ванию СВЧ усилителей получен выводу что, единого 

(универсального) решения вопроса проектирования 

нет. 

Большинство конструктивных решений для по-

строения усилителей делятся на следующие методы: 

Догерти, Ширекса, Кана, ЕТ (Envelope Tracking). 

Каждый из эти методов обладает рядом преиму-

ществ, каких как, коэффициент усиления, внеполос-

ные искажения, КПД и т д. Вместе с тем имеются и 

недостатки, например, ограниченная частота рабо-

чего диапазона. 

В работе [1] авторами предлагается высокоэффек-

тивный усилитель мощности по схеме Догерти, ис-

пользующий непрерывный инверсный гибридный 

режим классов F и J. Суть метода заключается в том, 

что усиление несущей предусматривается в двух ре-

жимах, - большой и малой мощности. Эфективность 

применения гибридного метода позволила достиг-

нуть увеличения тока на стоке для работы в режиме 

F до 20% и в режиме J до 10%. Представленные в ра-

боте выражения для расчета согласующей цепи поз-

воляют получить значения импеданса, но не кон-

структивные особенности реализации согласующей 

цепи. 

В работе [2] авторами предлагается квазиасим-

метричный усилитель мощности Догерти спроекти-

рован без модуляции нагрузки с использованием тех-

нологии pHEMT GaAs для достижения уменьшения 

потерь выходной мощности (output power back-off). 

Предложен входной асимметричный делитель мощ-

ности, чтобы обеспечить насыщения основного уси-

лителя. Предлагается двухсекционная согласующая 

схема, которая одновременно компенсирует разно-

сти фаз основного и вспомогательного трактов уси-

ления. Это позволяет достигнуть эффективности 

стока 30% при максимальной входной мощности, ми-

нимальной мощности второй и третьей гармоник - 

140 дБм и - 130 дБм соответственно, и снизить потери 

выходной мощности на 7,5 дБ. Так же остается не по-

нятным алгоритм расчета согласующих цепей и их 

конструктивные особенности. 

Работа [3] посвящена новому методу разработки 

усилителя мощности Догерти с большим высокоэф-

фективным диапазоном для связи пятого поколения. 

Увеличение диапазона достигается путем анализа 

емкости цепи сток-исток (CDS) и соответствующего 

импеданса пикового устройства. Предлагается за-

крытый процесс проектирования для разработки уси-

лителя с расширенным диапазоном эффективности 

на основе производных теорий. Эффективность 

стока при насыщении и усилении более 11 дБ состав-

ляет около 70%. Также, полученная эффективность 

стока превышает 50% при понижении мощности на 

10 дБ при работе на частоте 3,5 ГГц. Из статьи не по-

нятным остается алгоритм выбора параметров согла-

сующей цепи и их размеры. 

В работе[4] В данной работе исследуется КМОП-

усилитель мощности Догерти на 60 ГГц (Doherty PA). 

Из-за отсутствия идеального источника тока в 

КМОП-технологии для реализации усилителя До-

герти используется схема двойного адаптивного сме-

щения. Повышение эффективности достигается за 

счет обеспечения оптимальных смещений для усили-

телей несущей и пиковой мощности в соответствии с 

уровнем входной мощности. Входная согласующая 

сеть разработана с использованием адаптивной сети 

распределения мощности. Модуляция нагрузки реа-

лизуется без использования линий фазового сдвига и 

каких-либо громоздких инверторов импеданса, таких 

как трансформаторы и катушки индуктивности. В ре-

зультате достигается оптимальное сопротивление 

нагрузки на каждом уровне мощности при очень ком-

пактном размере кристалла. Результат измерения по-

казывает мощность 16,8 дБмВт в точке сжатия вы-

ходного усиления 1 дБ. Эффективность добавленной 

мощности (PAE) 17,5% и 9,5% достигается при 1дБ и 

уровне снижения выходной мощности 6 дБ. 

В работе [5] Представлен дифференциальный 

цифровой 4-полосный усилитель мощности (УМ) 

Догерти для схем с низким энергопотреблением, ко-

торый обеспечивает высокую эффективность при ми-

нимальном понижении мощности , без переключения 

источника питания. Усилитель мощности использует 

компактные согласующие цепи ввода и вывода за 

счет объединения различных элементов.В усилителе 

мощности хорактеристики пикового КПД стока вы-

ходного каскада 48% на частоте 4,75 ГГц при выход-
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ной мощности (Pout) 7,3 дБмВт. Кроме того, он обес-

печивает улучшение пиковых значений PBO на ча-

стоте 5,25 ГГц с DE 42% при PBO 0 дБ и 20% при 

PBO 12,8 дБ. Это соответствует улучшению в 2,2 раза 

по сравнению с нормализованным УМ класса B. УМ 

обеспечивает величину вектора ошибки -20 дБ для 

сигнала основной полосы частот 16 QAM 1 Мсим / с 

со средним значением Pout 2,9 дБм и DE 34% на ча-

стоте 5,25 ГГц. 

В работе[6] Сверхширокополосный и высокоэф-

фективный усилитель мощности до 6 ГГц, который 

основан на многополосной модуляции нагрузки До-

герти. Ключевым новшеством является то, что двух-

режимная схема смещения, которая работает как ча-

стотно-зависимая схема компенсации на половине 

центральной частоты в режиме 0.5f0, а также в ре-

жиме постоянного тока и ВЧ-дросселя в режиме цен-

тральной частоты f0. Усилитель, использующий по-

левые транзисторы GaN HEMT толщиной 0,15 мкм, 

достиг эффективности стока 41,4-58,2% в диапазоне 

0,85-2,05 ГГц в режиме 0,5f0 и 43,5-62,1% в диапа-

зоне 2,4-4,2 ГГц в режиме f0 при понижении мощно-

сти 6 дБ. 

В работе[7] Представлена новая архитектура ба-

лансного усилителя с модуляцией нагрузки (LMBA) 

с уникальной характеристикой модуляции нагрузки, 

отличной от любых существующих усилителей мощ-

ности LMBA и Доэрти (DPA), которая называется 

псевдо-Doherty LMBA (PD-LMBA). На основе специ-

альной комбинации управляющего усилителя (несу-

щей) и сбалансированного усилителя (пикового зна-

чения) вместе с надлежащим контролем фазы и ам-

плитуды может быть достигнута оптимальная харак-

теристика модуляции нагрузки, что приводит к мак-

симальной эффективности в расширенном диапазоне 

снижения мощности. Кроме того, взаимодействие 

усилителей несущей и пикового сигнала полностью 

развязано, что снимает фундаментальный барьер по-

лосы пропускания. Прототип обеспечивает высоко-

эффективную работу в диапазоне от 1,5 до 2,7 ГГц, 

например, эффективность составляет 58–72% при пи-

ковой мощности 42,5 дБмВт и 47–58% при пониже-

нии выходной мощности 10 дБ. Сигнал (LTE) 10 МГц 

с отношением пиковой мощности к средней мощно-

сти (PAPR) 9,5 дБ, разработанный PD-LMBA дости-

гает эффективности 44% -53% по всей полосе про-

пускания при средней выходной мощности около 33 

дБм. 

В работе [8] представлены результаты проектиро-

вания, изготовления и измерений мощного усилителя 

мощности Догерти (DPA) с относительной полосой 

пропускания более 90%. Архитектура без инвертора 

была использована для преодоления внутреннего 

ограничения полосы пропускания обычного DPA, в 

котором используется инвертор импеданса четверти 

длины волны. В работе [9] конструкция асимметрич-

ного усилителя мощности Догерти с понижением 

уровня 12 дБ с использованием реактивного выход-

ного сопротивления. Благодаря использованию цепи 

согласования реального и реального импеданса, мо-

дулированный импеданс в точке модуляции нагрузки 

просто(сиспользованием простых схем согласования 

выходов) передавался на оптимальные сопротивле-

ния нагрузки транзисторов, которые изменяются с 

изменением сопротивления и выходной мощностью. 

В полосе частот от 650 МГц до 1750 МГц наши изме-

рения показали среднюю выходную мощность в ре-

жиме насыщения 100 Вт и эффективность стока от 

56% до 78% и 41% -61% при насыщении и 6 дБ спада 

соответственно. 

2. РАСЧЕТЫ 

Расчетные значения для согласующей цепи с цен-

тральной частотой 433 МГц и сопротивлением 50 Ом. 

За основу были взяты две методики расчета парамет-

ров согласующих цепей [9, 10]. 

Таблица 1 – Параметры согласующей цепи  

 W,мм L,мм R,Ом εr 

Расчет с использова-
нием [9] 

1,8 86,49 47,20 5,4 

Расчет с использова-
нием [10] 

1,77 86,72 47,62 5,4 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1 – Значение импеданса для параметров 

согласующей цепи полученных с использонием [9] – 

а), [10] – б) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 2 – Значение АЧХ для параметров 

согласующей цепи полученных с использонием [9] – 

а), [10] – б) 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 3 – Значение КСВ для параметров 

согласующей цепи полученных с использонием [9] – 

а), [10] – б) 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4 – Значение S 1.1 для параметров 

согласующей цепи полученных с использонием [9] – 

а), [10] – б) 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5 – Значение S 2.1 для параметров 

согласующей цепи полученных с использонием [9] – 

а), [10] – б) 

3. ВЫВОДЫ 

Учитыва большое количетво возможных 

вариантов для расчета согласующих цепей, которые 

в свою очередь строятся на основе эмпирических 

данных можно увидеть отличия в полученных 

результатах, при сравнивании двух методов расчета. 

С рисунктов 1-5 можно увидеть, что результаты 
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розняться и алгоритмы расчета не соотносятся между 

собой. На это могут быть разные причины, которые и 

будут предметом дальнейших исследований. 

Следует обединить и систематизировать 

существующие данные по расчету согласующих 

цепей, а так же выработать единый алгоритм расчета 

для выбраного диапазона частот. 
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Анотація – Розглянуто використання дисперсії 

Аллана для аналізу даних з сенсорів кіберфізичних 

систем та Інтернету речей, що дозволяє дослідити 

зміни статистичних характеристик даних сенсорів 

у часі. Такі зміни можуть бути викликані як зміною 

роботи давачів так і стороннім втручанням у сис-

тему, відповідно з’являється можливість вчасно 

реагувати на це. До переваг методу відноситься 

відносна простота реалізації та помірні вимоги до 

обчислювальної потужності та трафіку системи. 

Ключові слова: кіберфізичні системи, дисперсія 

Аллана, інтернет речей, безпека інтернету речей 

1. ВСТУП  

Безпека кіберфізичних систем та інтернету речей 

складається з Safety та Security, тобто з захисту від 

природних та навмисних чинників. В цих системах 

обробляється велика кількість різних даних і їх спо-

творення може привести до непередбачуваних нас-

лідків. Ця проблема аналізується на базі різних під-

ходів з початку проведення вимірювань, але вона 

стала особливо важливою з появою сенсорних ме-

реж та перспективою створення повсюдного Інтер-

нету/комп’ютингу та Industry 4.0 [1]. 

Одним з методів контролю процесу вимірювання 

та передачі даних є статистичний, який має багато 

різновидів та дозволяє вирішувати задачі оцінки до-

стовірності, працездатності та ідентифікації сенсор-

них вузлів [2]. При застосуванні цих методів в сен-

сорних мережах, зокрема бездротових, кіберсисте-

мах та інтернеті речей (ІоТ) постають задачі мінімі-

зації об’єму обчислень, переданих даних, потрібної 

пам’яті та зменшення енергоспоживання.  

В роботі розглядається застосування для конт-

ролю сенсорних вузлів методу обчислення статисти-

чних та спектральних процесу вимірювання та пере-

дачі даних з використанням дисперсії Аллана [3-5]. 

Як приклад розглядається система вимірювання те-

мператури та вологості на основі мікроконтролера 

Arduino.  

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

Застосування дисперсії Аллана в даний час по-

ширилось з дослідження високостабільних генера-

торів електричних коливань на дослідження шумо-

вих та нестаціонарних характеристик процесів у ба-

гатьох сферах діяльності [6]. Математично диспер-

сія Аллана або двовибіркова дисперсія пов’язана зі 

структурними функціями Колмогорова та разом з 

модифікаціями може бути застосована до вивчення 

процесів з різними видами шуму, наприклад флікер 

шуму, де звичайна дисперсія розходиться. З точки 

зору спектральної характеристики дисперсія Аллана 

відображає використання передаточної характерис-

тики з властивостями ФВЧ, що дозволяє усунути 

вплив дрейфу та низькочастотних складових дослі-

джуваного сигналу на результат вимірювання [6]. 

Ще однією перевагою цього методу аналізу є його 

економічність з точки зору обчислювальної потуж-

ності та придатність обробляти дані вимірювань у 

багатьох випадках без попередньої обробки. 

На рис. 1 показані відліки безперервного процесу 

які використовуються для розрахунку різних видів 

дисперсії випадкового процесу. Відстань між відлі-

ками 0 , Проводиться осереднення з коефіцієнтом 

3m  , якщо розраховується дисперсія без перек-

риття, то береться у якості відліку iy  середнє зна-

чення за час 0m  , якщо розрахунок йде з перек-

риттям, то розраховується дисперсія з шагом 0 , а 

значення iy  також обраховуються як середні зна-

чення за інтервали, що перекриваються як показано 

знизу рисунку. 

 
Рис. 1. Відліки випадкового процесу, які викорис-

товуються для дослідження его характеристик 

 

Експериментальні дослідження проводилися на 

системі, що складається з давача температури та во-

логості DHT22 та Arduino Uno, який було під’єднано 

до персонального комп’ютера з ОС Windows 10 по 

USB. Величини температури та вологості зчитува-

лись через малий інтервал часу, щоб напрацювати 

масив змін показників, давач було встановлено біля 

джерела змінної температури, що моделювало до-

бові зміни температури. Програми, написані для Ar-

duino та комп’ютера (у середовищі Делфі 10.3) за-

безпечують запис даних про температуру та воло-

гість у тестовий файл за вимогами програми обро-

бки один раз на п’ять секунд. Сенсор DHT22 надає 

результати з точністю до першого знаку після коми, 

відповідно це обмежує високочастотні коливання 

вихідних даних та обумовлює зміни у характері ста-

тистичних параметрів вихідного сигналу, що буде 

підтверджено за результатами обробки даних. 

На першому етапі для вивчення статистичних ха-

рактеристик сенсорного вузла була використана ві-

дома програма AlaVar 5.3 [7], яка вільно розповсю-
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джується, та має зручний вхідний та вихідний інте-

рфейс. В програмі AlaVar розраховуються чотири 

види дисперсії для оцінки статистичних характери-

стик часових послідовностей: AVAR – дисперсія 

Аллана, що перекривається, MVAR – модифікована 

дисперсія Аллана, HVAR – дисперсія Адамара, T-

VAR – дисперсія у часі, що обчислюється на основі 

MVAR та збігається з класичною дисперсією для бі-

лого фазового шуму, її застосування для нестаціона-

рних процесів дає результат, що розходиться при 

збільшенні часу спостереження (розміру вибірки). 

Додатково можна обрахувати частотний спектр вхі-

дної послідовності та зробити висновок про доміну-

ючий характер шуму у процесі.  

На рис. 2 показані часові та частотні характерис-

тики реалізацій процесу вимірювання, зверху темпе-

ратура, знизу вологість. Можна побачити відмінно-

сті графіків від звичайного характеру процесів, які 

досліджуються за допомогою методу дисперсії 

Аллана – коливання мають рівень, який порівню-

ється з середнім значенням, спостерігаються коли-

вання з різними періодами, як буде підтверджено з 

аналізу спектрального складу цих залежностей, 

вони відповідають шуму типу випадкових блукань 

(Random Walk FM).  

 

 
Рис. 2. Дані для обробки 

Спектри цих процесів показані на рис. 3, зверху 

температура. Нахил червоної лінії відповідає спект-

ральним законам 3.1( )S f f   для температури, та 

1.9( )S f f   для вологості, що відповідає Random 

Walk FM [8].  

Обчисленні дисперсії наведені на рис. 4. Нахили 

лінійної апроксимації дорівнюють 0,2787 для темпе-

ратури та 0,2784 для вологості, що також характерно 

для типу процесу Random Walk FM. Апроксимація 

та похибка визначені для AVAR – дисперсії Аллана, 

що перекривається, в нашому випадку можна обме-

житись подальшим розглядом лише цього типу дис-

персії з метою зменшення потрібних обчислюваль-

них ресурсів та трафіку даних, які потрібно переда-

вати на пристрій обробки даних, що особливо важ-

ливо при застосуванні у Інтернеті речей, де вимоги 

до енергоспоживання вузлів ІоТ обмежують кіль-

кість передаваних даних. 

 

 

 
Рис. 3. Спектри процесів з рис. 2 

 

 

 
Рис. 4. Дисперсії відповідно для послідовності 

температури та вологості 

Дисперсія Аллана була введена для вирішення 

проблеми характеристики стабільності частоти ге-

нераторів, але зараз вона використовується для дос-

лідження багатьох часових послідовностей. 

Беручі відхилення в часі (або фазу) з набору від-

ліків 1:( )i Nx i   довжиною N+1, кожен з них представ-

ляє середнє значення виміряної різниці фаз протя-

гом фіксованого періоду 0 , ми можемо сформувати 

ряд відхилень частоти  
1:i N

y i


довжиною N за фор-

мулою: 
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0

1x k x k
y k



 
 . 

Для часу усереднення 0m   ми можемо обчи-

слити часовий ряд  Y k  довжиною N-m+1 за фор-

мулою: 

   
11 k m

j k

Y k y j
m

 



   

Послідовність  Y k  виробляється з послідовно-

сті  
1:i N

y i


 фільтром ковзного середнього шири-

ною m. Тепер можемо сформувати часовий ряд 

 D k , який визначається [7]: 

     D k Y k m Y k   . 

Послідовність  D k  можна розглядати як вихід-

ний сигнал різницевого фільтру першого порядку 

шириною m, на який подано  Y k . Довжина  D k  

дорівнює N–2m+1. Розрахувати  D k  можна безпо-

середньо із послідовності  y k  рекурсивним мето-

дом 

   
     2 1 2 1 1

1
y k m y k m y k

D k D k
m

      
   . 

Звичайна дисперсія Аллана – це двовибікова ди-

сперсія, що представлена послідовністю  G k , яка 

отримана як вихідний сигнал децимаційного філь-

тра (фільтра, що проріджує) довжини m, який визна-

чається: 

    1 1G k D k m    

Довжина серії становить (N–2m+1)/m, яку потрі-

бно округлити до (N/m–1) = P–1 [7]. Дисперсія 

Аллана визначається як: 

   2 21

2
y G k   , 

де  – оператор осереднення. 

Оскільки дані про дисперсію Аллана представ-

лені у вигляді графіку у подвійних логарифмічних 

координатах, то коефіцієнт m зазвичай береться як 

ступені 2. Якщо врахувати, що для конкретних сен-

сорів, після того, як становлено типовий хід залеж-

ності    , можна брати меншу кількість точок для 

поточного контролю, то обраховуючи середні зна-

чення  Y k  та різності  D k  у давачеві, та переда-

ючи тільки  D k  на контролер, можна суттєво ско-

ротити об’єм трафіку та зменшити енергоспожи-

вання сенсорного вузла системи Інтернету речей. З 

іншого боку, цей процес можна розглядати як один 

з методів кодування інформації для всіх відповідних 

застосувань в телекомунікаційних системах. 

3. ВИСНОВКИ 
Встановлено, що характер статистичного про-

цесу вимірювання температури та вологості у визна-

чених умовах має вид випадкових блукань – Random 

Walk FM. Використання дисперсії Алана для аналізу 

даних з давачів в системі Інтернету речей дозволяє 

розробити відносно простий метод контролю показ-

ників сенсорів для визначення порушень їх роботи 

як з боку природних та/або навмисних чинників 

(Safety та Security) з метою підвищенню комплекс-

ної безпеки ІоТ та кіберфізичних систем. 
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Abstract — The use of Allan's dispersion for the anal-
ysis of data from sensors of cyberphysical systems and 
the Internet of Things is considered, which allows to in-
vestigate changes in the statistical characteristics of sen-
sor data over time. Such changes can be caused both by 
a change in the operation of the sensors and by external 
interference in the system, respectively, there is an op-
portunity to respond in a timely manner. The advantages 
of the method include the relative ease of implementa-
tion and moderate requirements for computing power 
and system traffic. 

Key words: cyberphysical systems, Allan's variance, 

the Internet of Things, Internet of Things security 
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Анотація - Основний напрямок розвитку сучасних 

телекомунікацій є впровадження технології SDN. Ця 

технологія дозволяє забезпечити повну автоматиза-

цію процесів управління мережею, скоротити час ви-

ведення на ринок сучасних послуг і забезпечити впро-

вадження нових технологій у всій мережі, а не їх по-

ступове впровадження на окремих об'єктах. Опти-

мальність прийнятих рішень багато в чому зале-

жить від можливостей рівня управління в архітек-

турі SDN. Для отримання оптимальних рішень пот-

рібно математична постановка задач управління з 

використанням в якості вхідних даних реальних по-

казників функціонування телекомунікаційних мереж. 

У статті пропонуються математичні моделі про-

цесу функціонування мережі SDN в режимі переван-

таження. Дано математичний опис завдань управ-

ління в умовах обмеженого мережевого ресурсу. При 

цьому використовуються показники, що відобража-

ють реальні процеси функціонування мережі: стру-

ктура мережі, навантаження на мережу, ресурс ка-

налів зв'язку, вимоги до якості обслуговування. 

Отримані результати дозволяють визначити пере-

лік необхідних елементів мережі, розподілити функ-

ції між елементами системи управління, розробити 

вимоги до системи моніторингу для збору необхідних 

вихідних даних і визначити алгоритм взаємодії еле-

ментів для отримання оптимальних рішень в процесі 

управління мережею. 

Ключові слова: SDN, Software-Defined Networking, 

Open Network Operating System, OpenFlow, Datapath 
Model 

1. ВСТУП / INTRODUCTION 

На даний час основним напрямком для розвитку 

телекомунікаційних мереж є впровадження мереж 

наступного покоління SDN. Дана технологія забезпе-

чує автоматизацію процесів управління мережею, а 

також впровадження нових елементів в мережі шля-

хом додавання конфігуруємих програм в площині ке-

рування мережею [1,2].  

Традиційні телекомунікаційні мережі являють со-

бою набір спеціалізованих фізичних пристроїв, таких 

як маршрутизатори, комутатори, софтсвіч, мережеві 

екрани та інше обладнання. Ці пристрої створюва-

лися на базі специфічних апаратних і програмних 

платформ різних вендорів. Тому впровадження но-

вих сучасних послуг на мережах, як правило, вимагає 

заміни старого парку апаратури на новий. Такий під-

хід призводить до появи тривалих циклів проекту-

вання, закупівель необхідного обладнання та прове-

дення пуско-налагоджувальних робіт. Все це негати-

вно впливає на оперативність надання користувачам 

нових продуктів і послуг. Обслуговування та управ-

ління такою мережею є неефективним. Тому досить 

часто, інвестиції в розвиток мережі для задоволення 

запитів абонентів могли значно перевищувати зрос-

тання доходів від надання послуг.  

Тим не менш, у даний час мережі телекомуніка-

ційних операторів складаються в основному з «моно-

літних фізичних» мережевих елементів, де функції 

управління, адміністрування і передачі даних корис-

тувача виконуються фізичними пристроями. Часто 

мережу будується з використанням мережевих еле-

ментів одного виробника, так як в цьому випадку ле-

гше забезпечити сумісність. Розгортання послуг, мо-

дифікація обладнання або сервісів проводиться по 

черзі на кожному мережевому елементі і вимагає тіс-

ної координації внутрішніх і зовнішніх ресурсів опе-

ратора. Такий підхід робить операторську мережу не-

гнучкою, ускладнює введення нових послуг і функ-

цій, а також збільшує залежність оператора від спе-

цифічних рішень вендорів. Тому, в даний час, пи-

тання побудови мереж на базі концепції SDN знахо-

дяться в центрі уваги представників науково - дослі-

дних організацій, університетів і операторів мобіль-

ного зв'язку [3, 4]. Найбільший внесок в розвиток да-

ного напрямку вносять представники консорціуму 

Open Networking Foundation (ONF). ONF - це некоме-

рційна організація, яка займається прискоренням 

процесів впровадження SDN та NVF [4]. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА / MAIN PART 

Перевантаження в телекомунікаційних мережах 

виникають в результаті виходу з ладу елементів ме-

режі або ж концентрації навантаження в напрямках 

зв'язку, пов'язаних з різкими змінами інформаційної 

обстановки. У цих умовах необхідне рішення завдань 

управління, які мають ряд специфічних особливостей 

[5,6]. До таких завдань, в першу чергу, можуть бути 

віднесені: 

- організація збору даних про уражених елементах 

і ділянках мережі; 

- визначення ресурсу мережі, що забезпечує фун-

кціонування напрямків зв'язку; 

- визначення наявного резерву мережевого ресу-

рсу і місць його можливого введення в експлуатацію; 

- визначення можливостей поліпшення пропуск-

ної здатності мережі шляхом зміни складу шляхів пе-

редачі інформації в напрямках зв'язку і переформу-

вання плану розподілу навантаження для діючих на-

прямків зв'язку; 

- оцінка доцільності введення обмежень вхідного 

навантаження; 

- уточнення вимог до якості обслуговування в на-

прямках зв'язку; 
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- прийняття рішень з питань зниження впливу не-

гативних факторів і відновленню режиму нормаль-

ного функціонування мережі; 

- формування і передача команд на об'єкти управ-

ління. 

Як правило, вплив негативних чинників призво-

дить до того, що якість обслуговування   в деяких на-

прямках зв'язку нижче необхідних норм. У цих умо-

вах в першу чергу проводиться аналіз можливостей 

довести характеристики мережі до необхідних норм 

шляхом перерозподілу і обмеження числа шляхів пе-

редачі інформації в частині напрямків зв'язку, тобто 

[7]: 
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де ijν  - можливі шляхи передачі інформації в 

напрямках зв’язку, 

ijν - шляхи передачі інформації, на які накла-

дено заборону в використанні.. 

M = {ij} сукупність шляхів ij ( = 1,k ) 

передачі інформації між кожною парою КЦ i,j (i,j = 

1,N , де N - кількість КЦ в мережі), із зазначенням 

порядку  ( = 1,k ) їх заняття; 

P - допустима норма відмови в обслуговуванні 

в напрямку зв'язку; 

Pij – реальна ймовірність відмови в обслугову-

ванні в інформаційних напрямках (i,j = 1,N ); 

kij - коефіцієнт використання каналів в гілках 

mij (i,j = 1,N ) мережі; 

Zij - навантаження, що надходить на обслуго-

вування в інформаційні напрямки; 

pmij  - ймовірність відмови в обслуговуванні 

на гілках мережі; 

М - число гілок в мережі. 

 
Якщо вжиті заходи не призводять до бажаного 

результату, то наступним кроком є введення в екс-

плуатацію наявного резерву засобів зв’язку. На да-

ному етапі визначається мінімально необхідний до-

датковий ресурс, який забезпечує доведення пропус-

кної здатності мережі до необхідних норм, тобто: 
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Іноді, при виникненні екстремальних ситуа-

цій, замість вимоги доведення пропускної здатності 

мережі до нормованих значень ставиться умова за-

безпечення можливої пропускної здатності з макси-

мально допустимою якістю обслуговування для або-

нентів і повідомлень вищих категорій. Якість обслу-

говування нижчих категорій при цьому не норму-

ється. 

Розглянуті завдання управління в мережах 

SDN у вигляді керуючих додатків можуть бути впро-

ваджені на рівні Application Plane (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Application Layers 

 

3. ВИСНОВКИ / CONCLUSIONS 

У висновку хотілося б відзначити, що в даний час 

спостерігається відставання розвитку теорії управ-

ління мережами від потреб практики. У даній статті 

представлена формалізована постановка задач управ-

ління в умовах перевантаження. Причому, в якості 

вихідних даних використовуються параметри, що ві-

дображають реальні процеси функціонування мережі 

- структура мережі, навантаження, канальна ємність, 

якість обслуговування. 
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Abstract — The main direction of development of modern 
telecommunications is the implementation of SDN technology. 
This technology makes it possible to ensure complete 
automation of network management processes, significantly 
reduce the time to market for modern services and ensure the 
introduction of new technologies throughout the network, 
rather than their gradual implementation at individual sites. The 
optimality of the decisions made largely depends on the 
capabilities of the control plane in the SDN architecture. To 
obtain optimal solutions, a mathematical formulation of control 
problems is required using real indicators of the functioning of 
telecommunication networks as input data. The article proposes 
mathematical models of the process of functioning of the SDN 
network in the congestion mode. A mathematical description of 
control problems in conditions of a limited network resource is 
given. In this case, indicators are used that reflect the real 
processes of the network functioning: the structure of the 
network, the load on the network, the resource of 
communication channels, the requirements for the quality of 
service. The results obtained make it possible to determine the 
list of necessary network elements, distribute functions between 
the elements of the control system, develop requirements for the 
monitoring system to collect the necessary initial data and 
determine the interaction algorithm of the elements to obtain 
optimal solutions in the network control process. 

Key words: SDN, Software-Defined Networking, Open 

Network Operating System, OpenFlow, Datapath Model 
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Анотація - запропоновано метод реалізації цифро-

вого синтезатора частоти CORDIC (Coordinate 

Rotation Digital Computer) типу, що полягає у засто-

суванні системи залишкових класів у ядрі синтеза-

тора. 

Ключові слова: прямі цифрові синтезатори, часто-

тний діапазон, система залишкових класів, CORDIC. 

1. ВСТУП 

Цифрові синтезатори прямого синтезу (DDS – 

Direct Digital Synthesizer) відіграють значну роль у 

розвитку сучасних радіоелектронних пристроїв [1]. 

Вони мають цілий ряд переваг над ситезаторами ін-

ших типів: швидка зміна частоти, висока роздільна 

здатність, широкий діапазон вихідної частоти. Особ-

ливо зручним є застосування синтезаторів прямого 

синтезу як регульованих генераторів, систем демоду-

ляції FM (Frequency Modulation) та фазово-модульо-

ваних сигналів, квадратурних сигналів тощо. 

Було розглянуто будову та функціонування циф-

рових синтезаторів пряого синтезу частоти з метою 

прискорення обчислювальних операцій за допомо-

гою системи залишкових класів. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

Основна ідея DDS полягає у збереженні значень 

гармонічної функції в постійному запам’ятовуваль-

ному пристрої (ПЗП) та послідовному читанні цих 

значень з різними фазовими кроками для отримання 

необхідної частоти вихідного гармонічного сигналу. 

Однак використання традиційних числових систем з 

послідовним перенесенням між бітовими положен-

нями впливає на максимально можливу синтезовану 

частоту. 

Використання звичайної двійкової системи чис-

лення під час виконання арифметичних операцій над 

великим обсягом даних спричиняє низку труднощів, 

спричинених наявністю міжбітових зав’язків. Цей 

недолік накладає обмеження на способи здійснення 

арифметичних операцій, ускладнюючи тим самим 

обладнання та обмежуючи швидкодію системи пря-

мого синтезу. Тому доцільно використовувати таку 

арифметику, в якій порозрядні співвідношення в об-

численнях відсутні або були мінімізовані. Арифмети-

кою, що володіє зазначеними властивостями, є непо-

зиційна система числення - система залишкових кла-

сів (RNS - Residue Number System) [2].  

RNS пропонує альтернативну форму комп’ютер-

ної арифметики, придатну для чисельно інтенсивних 

програм. Важливою властивістю RNS є те, що цей 

метод фіксує або запобігає розповсюдженню перено-

сів [3], створюючи паралельні суматори з постійною 

затримкою, незалежно від довжини операнда. Таким 

чином у форматі RNS отримуються результати низь-

кої затримки. Традиційно реалізація CORDIC засно-

вана на додаванні окремих ітерацій. Однак у цьому 

методі присутні великі внутрішні затримки. Оскільки 

блок додавання/віднімання утворює головний компо-

нент архітектури CORDIC, їх продуктивність визна-

чатиме загальну продуктивність методу CORDIC [4]. 

Для підвищення продуктивності методу CORDIC за-

пропоновано застосування системи залишкових кла-

сів. RNS завдяки властивості додавання без перено-

сів дозволяє уникнути їх поширення від LSB (Least 

Significant Bit) до MSB (Most Significant Bit), що при-

зводить до виконання операцій з високою швидкі-

стю[5]. 

3. ВИСНОВКИ 

Запропонований метод синтезу із  застосуванням 

системи залишкових класів у цифровому синтезаторі 

прямого синтезу  дозволив продемонструвати, що  за-

стосування непозиційних систем численя у системах 

синтезу сигналів надає значні переваги у порівнянні 

із традиційними DDS синтезаторами. Запропонова-

ний метод дозволяє значно підвищити робочу час-

тоту синтезатора, зменшити енергоспоживання та ро-

зширити сферу застосування синтезаторів DDS. 
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ГЕНЕРАТОР З ВБУДОВАНИМ ЧАСТОТНИМ КАЛІБРАТОРОМ 
Кононов Сергій Павлович, Білик Олександр Борисович 

Кафедра телекомунікаційних систем та телебачення 

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна 

vdvsasha2@gmal.com 

Анотація – Генератори застосовуються в двох 

основних режимах роботи – з фіксованою часто-

тою вихідного коливання та в режимі свіп-генера-

тора. 

Важливою задачею є розробка дворежимних гене-

раторів сантиметрового та міліметрового діапа-

зону хвиль з точним встановленням частоти. 

Пропонується новий підхід розв’язання цієї задачі, 

що полягає в тому, що генератор доповнюється 

вбудованим частотним калібратором. 

Застосування калібратора в генераторах, які пра-

цюють в діапазоні частот (3-50) ГГц, дозволяє 

зменшити похибку встановлення частоти або 

смуги хитання до (0,01 – 0,02)% та реалізувати 

автоматичний процес встановлення частоти в 

режимі реального часу.  

Ключові слова: генератор, свіп-генератор, каліб-

ратор, автогенератор, мікроконтролер, ЗІГ-резо-

натор.  

 

1. ВСТУП / INTRODUCTION 
Високочастотні генератори широко ви-

користовуються в телекомунікаційному і радіоте-

хнічному обладнанні, контрольно-вимірювальній 

техніці: вимірювальних радіоприймачах, спектро-

аналізаторах, вимірювачах частотних характерис-

тик та інш. Частотний діапазон таких пристроїв 

дуже широкий – від одиниць мегагерц до сотень 

гігагерц. Важливими параметрами генераторів, що 

визначають якість їх роботи, є точність встанов-

лення частоти, швидкість перебудови, рівень фазо-

вого шуму, простота конструкції та низька вар-

тість.  

Генератори застосовуються в двох осно-

вних режимах роботи: з фіксованою частотою ви-

хідного коливання та в режимі свіп-генератора. 

Пристрій утворює змінні за рівнем сигнали з різ-

ною модуляцією. В режимі свіп-генератора він до-

датково характеризується такими параметри, як 

мінімальна і максимальна частоти хитання, часто-

тна смуга хитання, період хитання і закон зміни ча-

стоти – лінійний або нелінійний.  

До основних ланок дворежимного гене-

ратора можна віднести автогенератор, мікроконт-

ролер, блок керування, підсилювач-модулятор, 

атенюатор, вузли вводу даних, відображення інфо-

рмації  та USB-порт.  

Схема, що задає частоту автогенератора 

на діоді, транзисторі чи лампі, будується на основі 

LC - структури з варикапом або на основі резона-

тора: мікросмужкового, на відрізку лінії передачі, 

поверхнево-акустичному чи об'ємному. LC - стру-

ктура відрізняється високою швидкістю перебу-

дови частоти, але має обмежену згори частоту ге-

нерації, підвищений рівень фазового шуму і ве-

лику похибку встановлення частоти. Резонаторна 

група швидка в перебудові, з низьким рівнем фа-

зового шуму, але має невеликий коефіцієнт перек-

риття за частотою та недостатню точність встано-

влення частоти.  

З метою покращення частотних характе-

ристик автогенератори будують  як синтезатори 

частоти: прямі аналогові або цифрові, непрямі з 

фазовим автопідстроюванням частоти. Останні 

найбільш поширені, в них значно зменшена похи-

бка встановлення частоти, але це реалізовано за ра-

хунок збільшення рівня фазового шуму, змен-

шення швидкості перебудови частоти, усклад-

нення і збільшення вартості конструкції. 

Актуальним є створення нових дворежи-

мних генераторів з маленькою похибкою встанов-

лення частоти і низьким рівнем фазового шуму. 

Впровадження таких генераторів поліпшить ефек-

тивність роботи телекомунікаційного і радіотехні-

чного обладнання, контрольно-вимірювальної тех-

ніки. 

 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА / 

MAIN PART 
В сучасних дворежимних генераторах 

сантиметрового та міліметрового діапазону хвиль 

використовують автогенератор на ЗІГ (залізо-ітрі-

євий гранат) - резонаторі з впливом на нього низь-

кочастотного магнітного поля. Магнітне поле 

створюється за допомогою електромагніту, постій-

ного магніту або їх комбінації. Від напруженості 

поля, яка змінюється струмом через котушку керу-

вання, залежить частота генерації [1]. 

До переваг автогенератора на ЗІГ-резо-

наторі можна віднести велику кратність перебу-

дови частоти – до декади, високу лінійність залеж-

ності частоти генерації від струму керування, ни-

зький рівень фазових шумів. Недоліком є низька 

температурна стабільність частоти та інерційність 

зміни частоти. Остання, у випадку коли в автоге-

нераторі застосовуються зворотні зв’язки регулю-

вання, наприклад, фазове або частотне автопідст-

роювання частоти, впливає на швидкодію в цілому 

генератора. Крім того, наявність в схемі автогене-

ратора зворотних регулювань призводить до зрос-

тання фазових шумів вихідного коливання [2, 3]. 

Розглянуто новий підхід до створення 

дворежимного генератора. Його схему доповнено 



 

38 

 

XXI МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 

ВОТТП-2021, 3-7 червня 2021, Затока, Україна 

 

калібратором, при цьому автогенератор на ЗІГ-ре-

зонаторі не охоплено зв’язками зворотного регу-

лювання. В результаті, компенсується викликана 

нестабільністю параметрів ЗІГ-резонатора похи-

бка встановлення частоти, правильно визнача-

ються параметри хитання частоти в режимі свіп-

генератора, а вихідна напруга має мінімальний 

рівень фазового шуму. 

Спрощена структурна схема генератора 

з калібратором (рис. 1) складається з автогенера-

тора (АГ), блоку керування (БК), мікроконтролера 

(МК) і калібратора (К). 

Блоком керування і калібратором керує 

мікроконтролер, вхідними сигналами якого є код 

встановлення частотних параметрів генератора, а 

також послідовності імпульсів від калібратора. 

Блок керування формує сигнал, якій змінює часто-

тні параметри автогенератора. 

 

АГ

БК К

МК

Вихід

Вхідний код 

 

  

Рисунок 1 – Генератор з внутрішнім ка-

лібратором 

 

Калібратор зібраний за оригінальною 

схемою [4] і включає в себе кварцові генератори, 

фільтри, вузли нелінійної обробки сигналів.  

Основні вимоги до внутрішнього каліб-

ратора наступні:  

– автоматична робота в режимі швид-

кого багатократного порівняння частотних пара-

метрів автогенератора з опорними високостабіль-

ними в часі частотами; 

– функціонування в широкому діапазоні 

частот з коефіцієнтом перекриття більше декади; 

– універсальність, тобто мінімум схем-

них змін при переході з режиму формування коли-

вань з фіксованою частотою до режиму свіп-гене-

ратора. 

 

3. ВИСНОВКИ / CONCLUSIONS 
У генератор сантиметрового та мілімет-

рового діапазону хвиль на основі ЗІГ-резонатора, 

який працює або в режимі з фіксованою частотою, 

або в режимі свіп-генератора вбудовано частотний 

калібратор. Завдяки цьому, зменшено похибку 

встановлення частоти або смуги хитання до (0,01 – 

0,02)% та реалізовано автоматичний процес вста-

новлення частоти в режимі реального часу. 
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Abstract – Generators are used in two main modes of 

operation - with a fixed frequency of the output oscil-

lation and in the mode of the sweep generator. 

An important task is to develop dual-mode generators 

of centimeter and millimeter wave range with precise 

frequency setting. A new approach to this problem is 

proposed, in which the generator is supplemented by a 

built-in frequency calibrator. 

The use of a calibrator in generators operating in the 

frequency range (3-50) GHz, allows you to reduce the 

error of setting the frequency or bandwidth to (0.01 - 

0.02)% and implement an automatic process of setting 

the frequency in real time. 

Key words: generator, sweep generator, calibrator, 

autogenerator, microcontroller, YIG- resonator. 
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Анотація – Дана робота присвячена розробці при-

ладу, який здійснює неінвазивний вплив на біологічно 

активні точки (БАТ) з лікувальною та діагностич-

ною метою. У розробці поєднано методи електропу-

нктури, лазеропунктури та ультразвукової пунк-

тури. Таке поєднання забезпечує можливість комбі-

нування лікарем різних підходів до проведення ліку-

вання, що виключає можливість звикання до одного 

типу стимуляції.   

Ключові слова: БАТ, пунктура, лазер, ультразвук 

1. ВСТУП  

Стимуляція біологічно активних точок (БАТ) за 

останні десятиліття стала визнаним терапевтичним 

методом. Результати більшості досліджень в області 

рефлексотерапі підтверджують високу клінічну ефе-

ктивність методик при різних захворюваннях [1, 2, 3]. 

Актуальність полягає в тому, що в наш час в умо-

вах різних епідемій, екологічної ситуації зростає не-

обхідність швидкої діагностики найменших відхи-

лень стану організму від норми. В цьому можуть до-

помогти будь-які додаткові способи виявлення пору-

шень. Недоліки медикаментозної терапії загострю-

ють інтерес до немедикаментозних та неінвазивних 

методів лікування, і в першу чергу - до різних методів 

фізіотерапії, серед яких не останнє місце займає реф-

лексотерапія.  

Найперспективнішими є методи пунктурної фізі-

отерапії, в основі яких лежить вплив на точки пунк-

тури електричним струмом, лазерним випромінюван-

ням та ультразвуком. Їх перевагами є: мінімум про-

типоказань, неінвазивне проведення лікувальних  

процедур, відсутність алергічних реакцій і побіч-

них ефектів, що роблять ці методи фізіотерапії ве-

льми привабливим для лікування, профілактики і ре-

абілітації. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

Запропонований прилад є багатофункціональним, 

тому що поєднує в собі електропунктурну, лазеропу-

нктурну і ультразвукову пунктурну діагностики та 

пристрій пошуку БАТ.  

Розроблена функціональна схема умовно (кольо-

рами) поділена на 3 частини (Рис. 1). Ці частини опи-

сують різні типи стимуляції біологічно активних то-

чок. Зеленим кольором позначено частину схеми, що 

відповідає за пошук та електропунктуру; синій колір  

– це лазеропунктура; помаранчевий – фонопук-

тура. 

 

Рисунок 1 – Функціональна схема апарату для 

 стимуляції БАТ 

 

Принцип роботи схеми: з блока живлення 1 пос-

тупає сигнал на один з трьох блоків керування 3.1; 

4.1; 5.1, вибір якого здійснюється перемикачем 2. 

При виборі блоку керування 3.1 перемикачем 6 оби-

раємо електропунктурну стимуляцію чи пошук БАТ.  

При детекції БАТ показники з електродів 3.5 пос-

тупають на компаратор 3.6, потім на блок вимірю-

вання імпедансу 3.7, а далі на індикатори: стрілковий 

3.8.1, звуковий 3.8.3 та світловий 3.8.2, для визна-

чення наявності запальних чи деструктивних проце-

сів у точці, а точніше у органі з яким вона пов’язана. 

При виборі електростимуляції перемикачем 6 по-

чинають генеруватися імпульси блоком 3.2. Викори-

стовуються поперечні електромагнітні хвилі малої 

потужності, далі вони поступають на модулятор 3.3, 

блок обмеження напруги 3.4 і подаються на елект-

роди 3.5, за допомогою яких проводять процедуру. 

Також блоком керування 3.1 встановлюється час сти-

муляції БАТ, який відраховується лічильником 8.   

Частина схеми, що зображена помаранчевими 

блоками містить послідовно з'єднані генератор час-

тоти 4.2, підсилювач вихідний 4.3, випромінювач 4.4, 

а також містить блок керування 4.1. Блок керування 

4.1 містить блок установки частоти 4.1.1, вихід якого 

з'єднаний з генератором 4.2, блок регулювання поту-

жності 4.1.2, вихід якого з'єднаний з підсилювачем 

потужності 4.3, та блок контролю 4.1.3, вихід якого 

з'єднаний з блоком 4.2. 
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Робота фонопуктурної частини апарату здійсню-

ється наступним чином. З блоку керування 4.1 прово-

диться включення живлення генератора 4.2 і підси-

лювача вихідного 4.3. Блоком установки частоти 

4.1.1 встановлюється необхідна частота для точки 

акупунктури. За командою блоку 4.1.3 включається 

генератор 4.2 випромінює повздовжні акустичні 

хвилі з малою амплітудою, але з надвисоким приско-

ренням 9·107 см/с2. Електричні коливання посилю-

ються в вихідному підсилювачі 4.3. Вони збуджують 

випромінювач 4.4 з концентраторами. Кінець конце-

нтратора підноситься до акупунктурної точки і збу-

джує її протягом заданого часу, що вказаний на лічи-

льнику 8. Час встановлюється за допомогою блока 

керування 4.1. 

При проведені лазеропунктури перемикачем 2 

обираємо блок керування 5.1 з нього впливаємо за до-

помогою електромагнітного поля на випромінювач 

лазера 5.2. Потім за допомогою оптичного резона-

тору 5.2.3, що виконує позитивний зворотній зв'язок, 

та блоків 5.2.1 та 5.2.2 утворюється лазерне монохро-

матичне випромінювання, що використовується для 

впливу на БАТ за допомогою випромінювача та сис-

теми оптичного узгодження 5.7. Параметри ланки по-

зитивного зворотного зв’язку вибираються так, щоб 

енергія випромінювання, яка передається з виходу 

лазерного підсилювача на його вхід, була достатньою 

для компенсації втрат в замкнутому ланцюзі зворот-

ного зв'язку. Час проведення стимуляції відрахову-

ється лічильником 8. Встановлення часу стимуляції 

вказується блоком керування 5.1. 

На наступному етапі було розроблено принци-

пову схему блока живлення апарату (Рис.2). 

 

Рисунок 2 – Схема живлення апарату 

Представлена схема, відповідно до функціональ-

ної, також має умовний поділ на три частини. Тут 

вибір методу виконується за допомогою  переми-

кача DSW1. .Вся схема живиться від 12 В акумуля-

тору.  

При пошуку, коли щуп потрапляє на акупункту-

рну точку, відбувається різке зменшення опору між 

негативним електродом і щупом.  

Схема відстеження зі струмом зворотного зв'язку 

створює діодний лазер з прямим зміщенням. Стабі-

лізатор автоматично регулюється контрольним діо-

дом зворотного струму, щоб підтримувати встанов-

лену потужність випромінювання. Потенціал для 

прямого введення змінюється в залежності від зво-

ротного струму фотодіода лазерного діода. 

Для проведення ультразвукової пунктури було зі-

брано генератор на таймері 555 і підсилювачі потуж-

ності на складеному транзисторі. 

 

3. ВИСНОВКИ  

Наукова новизна розробки полягає у викорис-

танні універсальних технологій для терапевтичної дії 

на БАТ під впливом різних джерел випромінювання.  

Розроблений прилад не має аналогів. За допомо-

гою цього приладу досягається: багатофункціона-

льне обстеження людини, коректна діагностика та лі-

кування хвороб, проведення профілактичних заходів, 

терапевтичне корегування патологічних проявів хво-

роби, досягається скорочення часу маніпуляцій лі-

каря при пошуку та стимулюванні на БАТ. 
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Анотація - Запропонована розробка діагностичного 

лазерного пристрою, що використовує методику 

спекл-контрастного аналізу in vivo для дослідження 

мікроциркуляції в судинах. Розглянуті основні особ-

ливості методики вимірювання лазерного спекл-кон-

трастного аналізу Запропоновано загальну струк-

турну схему діагностичного пристрою з вказаними 

моделями компонентів. 

Ключові слова: мікроциркуляція, спекл, спекл-конт-

растний аналіз. 

1. ВСТУП/ INTRODUCTION 

Система мікроциркуляції є найменшою функціо-

нальною одиницею кровоносної системи, де мікросу-

дини постачають нутрієнтами тканинні клітини і ви-

даляють від них продукти метаболізму. Дана область 

системи кровопостачання містить артеріоли, крово-

носні капіляри, венули, а також лімфатичні капіляри 

та інтерстиціальний простір. Мікроциркуляторна си-

стема ─ одна з тих важливих систем, для яких харак-

терний прояв різних хвороб на ранніх стадіях. При 

цьому порушення мікроциркуляції можуть  не тільки 

бути першопричиною багатьох захворювань, але й 

впливати на їх перебіг[1]. 

Дослідження мікроциркуляторного кровотоку під 

впливом різних чинників досі залишається актуаль-

ним і дає можливість зрозуміти, які існують зако-

номірності дисфункції даної ланки організму. Інфор-

мація про стан мікроциркуляції може знадобитися, 

якщо у людини є патологія, яка повʼязана з роботою 

кровоносних судин мозку, серця, легень, нирок, 

кінцівок або інших частин та органів тіла. Велика 

кількість захворювань нерозривно пов'язана з тими 

чи іншими порушеннями окремих ланок мікроцирку-

ляції, а саме атеросклероз, артеріальна гіпертензія, 

ендотоксемії і сепсис, діабетична нефропатія, ве-

нозна недостатність та багато інших. В сучасній 

клініці на моніторування мікроциркуляторної 

функції накладені відчутні обмеження, що обумов-

лені малою кількістю існуючих безпечних методів 

дослідження, а також складністю інтерпретації 

вихідних даних. Медичні працівники прагнуть вико-

ристовувати дані цих досліджень, щоб дізнатися 

більше про стан хворого і вибрати найкращий спосіб 

лікування. Тому важливим є вибір кращого методу 

дослідження судин для конкретної проблеми[1]. 

Перспективним варіантом вважається лазерна 

діагностика, заснована на аналізі світла, розсіяного 

від біооб'єктів. Наразі напрям достатньо новий і по-

требує подальшого дослідження. Спекл-інтерферо-

метрична картина формується з розсіяного світла 

при використанні когерентного лазерного ви-

промінювання. Основою методу є статистичний 

аналіз інтерференційних спекл-картин, що утворю-

ються на поверхні випадково-неоднорідного 

напівпрозорого середовища в результаті роз-

сіювання лазерного випромінювання. Лазерну 

спекл-контрастну візуалізацію активно застосову-

ють для аналізу кровотоку і лімфотоку в тканинах 

пухлин, оцінки впливу алергенів і оптичних про-

світлюючих агентів на мікроциркуляцію крові в 

шкірі, моніторингу мозкового кровотоку, моніто-

рингу перфузії шкіри тощо. Перевагами лазерної 

спекл-контрастної візуалізації є можливість спосте-

реження за кровотоком і перфузією біологічних тка-

нин в реальному часі, можливість проведення як ін-

вазивних, так і неінвазивних вимірювань, а також 

відносно невисока вартість експериментальної уста-

новки[2]. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА / MAIN PART 

Фактично лазерні спекли є випадковою інтерферен-

ційною картиною, що виникає внаслідок взаємодії 

когерентного світла з розсіюючою поверхнею і (або) 

з мутним негомогенним середовищем. В умовах 

експериментального спостереження зображення, що 

формується на кожному пікселі фотодетектора (ПЗС 

або КМОП камера), є суперпозицією безлічі ам-
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плітудних функцій розсіювання, кожна з яких вини-

кає від різних точок розсіювання середовища, що 

спостерігається. Таким чином, функції розсіювання 

мають різні фази, що і призводить до виникнення 

випадкової інтерференційної картини, яка отримала 

назву спекла або спекл-структури [2].  

Зображення відображеного об'єкта, освітленого коге-

рентним випромінюванням, представляє складну 

гранулярну структуру, яка не має явного зв'язку з 

мікроскопічними властивостями об'єкту, що 

освітлюється. Більшість відбиваючих поверхонь екс-

тремально шорсткі в порівнянні з довжиною хвилі 

джерела випромінювання. Можна вважати, що ос-

новний внесок в розсіювання вносять малі ділянки 

поверхні з центрами в дзеркально відбитих точках. Зі 

збільшенням крутизни шорсткостей і величини 

освітлюваної області число точок випромінювання 

зростає. Хвиля, відбита від такої поверхні, скла-

дається з «вкладів» від великого числа малих ділянок 

поверхні, які можна вважати незалежними розсіюю-

чими областями. Поширення цього відбитого ви-

промінювання до області спостереження призводить 

до того, що в заданій точці спостереження склада-

ються розсіяні компоненти кожен зі своєю затрим-

кою. Інтерференція цих дефазованих, але когерент-

них хвиль, призводить до гранулярної спекл-кар-

тини[1]. 

Зміни локальної динаміки в спостережуваному 

об'єкті (рух розсіюючих частинок) призводить до 

флуктуацій спекл-структури. Детектування подібної 

спекл-структури за допомогою камери з кінцевим ча-

сом експозиції призводить до розмиття одержува-

ного спекл-зображення в областях, що відповідають 

руху розсіюючих частинок. Більш того, чим інтен-

сивніше рух в спостережуваному об'єкті, тим більш 

розмитим буде спекл-зображення, реєстроване каме-

рою. Статистичний аналіз спекл-структури дозволяє 

оцінити середню швидкість частинок в середовищі 

[2]. 

Для такої оцінки був введений параметр – спекл-кон-

траст K [3]: 

K=
σ

⟨I ⟩ 
(1) 

де ⟨I ⟩ - середня інтенсивність спекл-структури, σ - 

стандартне відхилення інтенсивності. Теоретично  

⟨I ⟩ і σ рівні в разі ідеально сформованої спекл-струк-

тури. З чого випливає, що в даному випадку значення 

спекл-контрасту має приймати значення 1. Проте 

властивості використовуваної оптичної системи, вла-

стивості самого об'єкта, що спостерігається, а також 

когерентні властивості лазерного джерела впливають 

на формування спекл-структури, внаслідок чого на 

практиці спекл-контраст приймає значення між 0 і 1 

[2]. 
При цьому контраст може визначатися як по про-

стору огляду (просторовий контраст), так і в часі (ча-

совий контраст) в залежності від обраної моделі спо-

стереження та усереднення поля. Також можливе 

визначення змішаного контрасту. Як було показано в 

[3], контраст може бути виражений через нормовану 

функцію автокореляції першого порядку за форму-

лою: 

K (T )=[2βT ∫0
T

|g1(τ )

g1(0)|
2

(1− τ

T)dτ]
1
2

 (2) 

де T - обраний часовий інтервал інтегрування (зазви-

чай 5-6 мс), β - є коефіцієнтом мультиплікативного 

зменшення спекл-контрасту, пов'язаного з такими 

факторами, як поляризація, ефекти когерентності і 

невідповідність між розміром пікселя камери і се-

реднім розміром спекла [4]. 

Залежно від ступеня руху розсіювачів у видимій об-

ласті, рівень розмиття спекл-зображення буде 

відрізнятися. Чим більше руху розсіювачів є в зобра-

женні, тим більше розмитим воно буде. Рівень роз-

миття можна виміряти за допомогою усередненого 

контрасту зображення спеклу. Якщо є рух роз-

сіювачів, стандартне відхилення інтенсивності буде 

зменшуватися, і, отже, контраст спекл-зображення 

буде нижче[1]. 

Одним з найважливіших параметрів при досліджен-

нях контрасту є тривалість реєстрації спекл зобра-

ження - час експозиції. Незважаючи на те, що існує 

можливість (в певних межах) програмно керувати 

експозицією камери, в реальному експерименті мо-

жуть бути встановлені обмеження, що не дозволяють 

вибирати її будь-яке доступне значення. Так, у 

зв'язку з різними коефіцієнтами поглинання і роз-

сіяння у різних зразків, а також з відмінностями їх 

внутрішньої динаміки, при незмінній інтенсивності 

падаючого випромінювання спостерігаються істотні 

відмінності в статистиці реєстрованого розподілу 

флуктуацій інтенсивності, отже, і в розрахованому на 

його основі контрасті. Проте, в разі недостатнього 

часу накопичення або занадто великої кількості 

світла, що падає на світлочутливі елементи камери за 

час експозиції, статистика флуктуацій інтенсивності 

реєстрованого зображення спотворюється. Це відбу-

вається через недостатню чутливість або «перенаван-

таження» світлочутливих елементів детектора. Для 

здійснення вимірювань в режимі реального часу 

необхідно проводити усереднення спекл зображень 

за час від 5 до 30 мс [5]. 

Для коректного виміру та аналізу спекл-зображень 

розробники створюють програми, що дозволяють 

вимірювати та налаштовувати найважливіші пара-

метри. Так в роботі [5] авторка розробила програму, 

яка в режимі реального часу з частотою до 100 кадрів 

в секунду реєструє розподіл інтенсивності спекл-

поля і розраховує за формулою (1) у зазначеній опе-

ратором області середній контраст або його просто-

ровий розподіл з паралельною візуалізацією. Також, 

при вимірюванні контрасту програма враховує та ко-

ригує час експозиції КМОП-камери, що в роботі 

дорівнював 10 мс[1]. 

Експериментальна установка для даної методики 

проста: лазерне світло, що розходиться, висвітлює 
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об'єкт, який знаходиться під детектором (КМОП-ка-

мера або еквівалент). Дані передаються на персо-

нальний комп'ютер для обробки за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення, у опера-

тора також є параметри, які можна регулювати. В 

оригінальній методиці лазерного спекл-контрастного 

аналізу ці параметри включали в себе час експозиції, 

кількість пікселів, час, протягом якого був обчисле-

ний локальний контраст, вибір кольорів для коду-

вання контрастності. Вибір кількості пікселів, для об-

числення контрасту спеклів дуже важливий момент: 

занадто мало пікселів і статистика буде порушена, за-

надто багато, і просторова роздільна здатність змен-

шиться. Зазвичай в дослідженнях використовують 

5х5 або 7х7  матриці пікселів[1].  

 
Рисунок  1 – Узагальнена структурна схема діагно-

стичного пристрою: 1 — Блок комутації та жив-

лення; 2 — Джерело лазерного випромінювання; 3 

— Дифузор; 4 — Обертовий двигун дифузора; 5 — 

поляризатор; 6 — Фокусуючий об’єктив; 7 — 

Гнучке оптоволокно; 8 — біологічний об’єкт; 9 — 

КМОП камера; 10 — Об’єктив КМОП камери; 11 

— ПК[1]. 

Однією з найважливіших деталей схеми є лазерне 

джерело випромінювання. В роботі [6] підняли пи-

тання про те який діодний лазер краще обрати, та як 

спектральна ширина джерела світла впливає на 

спекл-структуру і які наслідки несе для in vivo ла-

зерної спекл-візуалізації. Були продемонстровані 

результати дослідження, в яких при всіх виміряних 

швидкостях кровотоку лазер зі стабілізованою дов-

жиною хвилі давав найкращі значення часового 

контрасту. Загальний же контраст дорівнював 0,83, 

що приблизно на 30% краще за аналоги без 

стабілізації. Тому було прийнято рішення взяти ла-

зерний діод LP785-SAV50 з довжиною хвилі 785 нм 

та потужністю 50 мВт[1]. 

Утворений лазерний промінь промінь падає на ма-

тове скло 3 (Edmund Optics), яке повільно обер-

тається двигуном 4  (швидкість обертання 1 

об./год.). Світло, що проходить через матове скло, 

розсіюється і проходить на поляризатор 5 у вигляді 

розширеної світлової плями. Ефективність такого 

доповнення описана в роботі [7].  

Поляризатор 5 прибирає зайві коливання і далі 

промінь потрапляє на фокусуючий об’єктив 6. Для 

даного пристрою об’єктиви 6 та 10 були обрані з фо-

кусуванням 10х для чіткого збільшеного зобра-

ження на екрані. Після виходу з об’єктиву промінь 

подається в гнучке оптоволокно 7 для більш зруч-

ного позиціонування променя на біологічний об’єкт 

8. Відбиту спекл картину фіксує КМОП камера 9 че-

рез об’єктив 10. Для дослідження спекл-контрасту 

була обрана Basler acA2040-180km. Компанія Basler 

спеціалізується на виробництві камер для технічних 

потреб, в тому числі для мікроскопії в медицині та 

біології. Конкретно ця модель була обрана через 

розширення 2048х2048 пікселів, та розмір пікселя 

5,5 мкм для якісного відображення картини. Камера 

підключена до ПК 11 для обробки та подальшого 

аналізу даних спекл-контрастного аналізу[1]. 

3. ВИСНОВКИ / CONCLUSIONS 

Не зважаючи на те, що метод лазерної спекл-кон-

трастної візуалізації знаходиться на етапі розвитку, 

він вже знаходить широке застосування в наукових 

дослідженнях в області фізіології і патофізіології 

кровообігу. Методика є дуже перспективною для до-

сягнення високої роздільної здатності in vivo (на 

рівні десятків мікрометрів та мілісекунд) візуалізації 

змін кровотоку як для дослідницьких цілей, так і для 

клінічної діагностики найближчим часом.  

Проаналізувавши основні особливості методики ла-

зерного спекл-контрастного аналізу, та інші наукові 

роботи на цю тему, була створена схема отичного 

діагностичного пристрою. Був описаний принцип дії 

та вибір конкретних складових для реалізації при-

строю.  

Пристрій передбачається використовувати для 
аналізу динаміки кровотоку in vivo при вирішенні 
низки практичних завдань в медицині. Це може бути 
діагностика гострого панкреатиту та панкрео-
некрозу, оцінка перфузії тканин в режимі реального 
часу, детекція змін мікроциркуляції крові в підшлун-
ковій залозі в умовах розвитку діабету. Експери-
менти по застосуванні лазерного спекл-контраст-
ного аналізу для діагностування цих хвороб на лабо-
раторних тваринах були представлені в роботах[5,8].  
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Abstract - Proposed development of a diagnostic laser 

device using the in vivo speckle contrast analysis tech-

nique to study microcirculation in blood vessels. The 

main features of the measurement technique for laser 

speckle contrast analysis are considered. A general 

block diagram of a diagnostic device with the indi-

cated component models is proposed. 
Key words: microcirculation, speckle, speckle con-

trast analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nbogom@yahoo.com
mailto:Max.Puzyk@gmail.com
mailto:dmitrochaplya@gmail.com
mailto:wuthering@ukr.net


 

45 

XXI МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 

ВОТТП-2021, 3-7 червня 2021, Затока, Україна 
 

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ДЕТЕКТУВАННЯ ВИТОКІВ ВОДНЮ   

У ТЕХНОЛОГІЧНИХ УСТАНОВКАХ 
Полікаровських О.І, Яресько В.І., Голевичо О.Б. 

Кафедра телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій 

Хмельницький національний університет 

polalexey@gmail.com  

Анотація - запропоновано спосіб реалізації системи 

детектування небезпечних витоків водню, що поля-

гає у застосуванні розподіленї системи давачів повя-

заних між собою високошвидкісною мережею. 

Ключові слова: Водень, Arduino, ppm. 

1. ВСТУП 

Під час видобування та використання викопних ву-
глецевих палив у навколишнє середовище вивільня-
ється величезна кількість вуглекислого газу, що є од-
нієюю з таких світових проблем, як глобальне потеп-
ління [1]. Багато вчених вбачають майбутнє енерге-
тики у використанні водню, як базу для транспорту-
вання та зберігання енергії. У багатьох джерелах ча-
сто висвітлюється особлива небезпека при роботі із 
воднем[2]. Водень при змішуванні із повітрям утво-
рює вибухонебезпечну суміш – гримучий газ. Вважа-
ється, що вибухонебезпечні концентрації водню з ки-
снем містять від 4 до 96 % об'ємних та при суміші з 
повітрям від 4 % до 75 % за об’ємом. Тому з розши-
ренням сфер використання водню також повинні 
бути розроблені ефективні методи сигналізації та за-
хисту.Наша робота присвячена підвищенню безпеки 
технологічного устаткування промислових систем у 
яких використовується водень. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА  

Представлена робота – це опис робочого прото-

типу електронної системи детектування небезпеч-

ного витоку водню. Задача даного прототипу - моні-

торинг концентрації водню, температури навколиш-

нього середовища, наявність полум’я, і відповідним 

чином реагувати на параметри сигналів датчиків, а 

саме сигналізація та запобігання витокові водню 

шляхом перекривання клапанів безпеки на балонах 

та магістралях із газом для того, щоб запобігти ви-

буху. 

Представлена система складається із головного 

блоку та набору датчиків. Задача головного блоку це 

прийняття, обробка пакету даних, реакція на ці  дані 

(спрацювання реле, яке розмикає вихідне електричне 

коло із клапаном, спрацювання світлодіода і сирени), 

а також інформування експлуатуючого персоналу 

(виведення параметрів на рідкокристалічний дисп-

лей, крізь мережу Ethernet). Блок датчиків служить 

для вимірювання необхідних нам параметрів середо-

вища(концентрацію водню, наявність вогню, темпе-

ратуру), формування пакету даних із них і передача 

їх до головного блоку. Зі складовими елементами си-

стеми можна ознайомитись у таблиці 1. 

 

 

Таблиця №1 

Складові системи: 
Головний блок Блок датчиків 

Arduino UNO [6] Arduino UNO [6] 

Модуль перетворювача інтер-

фейсів UART TTL - RS-485 [7] 

Модуль перетворювача інте-

рфейсів UART TTL - RS-485 
[7] 

1-канальний модуль реле[8] Датчик водню MQ-8 [11] 

Світлодіод Датчик температури і воло-

гості DHT11 [12] 

Зуммер Датчик полум’я KY-026 [13] 

Мережевий модуль Ethernet 
Shield для Arduino W5100 [9] 

 

Рідкокристалічний дисплей 

16:2 WH1602D-YYK-CTK [10] 

 

 

До головного блоку можна підключити декілька 

блоків датчиків. Їх підключення створюється за до-

помогою фізичного стандарту RS-485. Це промисло-

вий стандарт, що допускає підключення паралельно 

до 127 блоків датчиків. Передача даних відбувається 

за допомогою диференційних сигналів. 

На рис.1 та рис.2 представлено зовнішній вигляд 

елементів системи, що було розроблено. 

 

 
Рисунок 1. Фото готовного блоку 

 

 
Рисунок 2. Фото блоку датчиків 

 

Датчик концентрації водню MQ-8 може виміряти 
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концентрацію в діапазоні від 100 до 10000 ppm. Ви-

бухонебезпечні концентрації водню з киснем або по-

вітрям становлять від 4%.  Концентрацію газу та ін-

ших відносних речовин вимірюють у ppm, та являє 

собою мільйонну частку, тобто 1 ppm = 0,0001%, а 

отже 4% = 40000 ppm.  Отже датчк MQ-8 задовільняє 

нас для застосування у системі, яка не повина допус-

тити зростання концентрації до 4%.  У програмі го-

ловного блоку існує цикл, завдяки якому програма 

перевіряє показники датчиків. У самій програмі за-

програмовано спрацювання реле, світлодіода і зу-

ммера при перевищуванні значення концентрації во-

дню в 500 ppm – при якому ми будемо вважати, що 

настав аваріний стан технологічної системи.  
Датчик MQ-8 відноситься до напівпровідникових 

приладів. Принцип роботи датчика заснований на 

зміні опору тонкоплівкового шару діоксиду олова 

SnO2 при контакті з молекулами газу, концентрацію 

якого ми хочемо виміряти. Чутливий елемент дат-

чика складається з керамічної трубки з покриттям 

Al2O3 і нанесеного на неї чутливого шару діоксиду 

олова. Всередині трубки проходить нагрівальний 

елемент, який нагріває чутливий шар до темпера-

тури, при якій він починає реагувати на визначений 

газ. Чутливість до різних газів досягається варіюван-

ням складу домішок в чутливому шарі. На виході 

дільника АЦП ми знімаємо зачення  напруги 
adcU , 

виходячи з чого ми можемо розрахувати опір датчика 

sR , знаючи номінал другого резистора дільника 
lR : 

ladc

lref

s
RU

RV
R




 . 

 

Знаючи величнину 
sR  ми можемо визначити кон-

центрацію газу за графіком, рис. 3. 

 
Рисунок 3. Характеристика чутливості MQ-8 при 

lR =10 ком 

 

Датчик полум'я реагує на інфрачервоне випромі-

нювання (відкритий вогонь) і найбільш чутливий до 

довжин хвиль від 760 нм до 1100 нм. Для того, щоб 

датчик реагував тільки на полум'я, потрібно налаш-

тувати частоту приблизно в діапазоні 15-20Hz. Чут-

ливість датчику налаштовується потенціометром на 

компараторі самого модуля. 

DHT11 - це цифровий датчик вологості і темпера-

тури, що складається з термістора і ємнісного дат-

чика вологості. Також датчик містить в собі АЦП для 

перетворення аналогових значень вологості і темпе-

ратури. 

 Виведення даних виконується на рідкокристаліч-

ний дисплей WH1602D-YYK-CTK, а також  по ме-

режі Ethernet за допомогою відповідного модуля. 

При цьому цетральний елемент системи виступає в 

ролі серверу. Підключення цього серверу до локаль-

ної мережі може викоуватись за допомогою кабеля як 

до роутера, так і й до  окремого персоального-

комп’ютера.  

3. ВИСНОВКИ 

У зв’язку із хімічними властивостями водню 
виникають умови, при яких існує безпосередня мож-
ливість виникнення пожежі або вибуху, що вимагає 
впровадження суворих заходів безпеки. Розроблена 
система може слугувати прототипом для промисло-
вих рішень у галузі водневої енергетики. В ході дос-
лідження проводились експерименти, в результаті 
яких система показала себе достатньо ефективно 
щодо запобігати утворенню подібних небезпечних 
середовищ.  
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Анотація – проведено комплекс вимірювань коорди-

нат в режимах GPS та A-GPS відносно пункту дер-

жавної геодезичної мережі, прийнятого за еталон-

ний. Здійснено попереднє планування оптимальних 

періодів вимірювань з використанням спеціалізова-

ного програмного забезпечення Trimble GNSS Plan-

ning. Порівняно прогнозні та одержані результати 

та виявлено кореляційні зв’язки. На підставі визна-

ченого діапазону точності вимірювання значень ко-

ординат сформовано рекомендації по можливості 

застосування цих даних. 

Ключові слова: A-GPS, GNSS, GPS, геолокація, пози-

ціонування, місцеположення, навігація, телекомуні-

кація. 

1.ВСТУП / INTRODUCTION 

Станом на 2019 р. дослідницьким агентством «We 

are social» [1] зафіксовано 5,112 млрд. унікальних мо-

більних абонентів. Переважна більшість (близько 

80%) їх засобів підтримує технології визначення про-

сторового положення об’єктів місцевості шляхом 

опрацювання прийнятих супутникових сигналів. Мо-

жливість визначення координат дозволяє розв’язу-

вати багато прикладних задач, зокрема картометрич-

них операцій, місцезнаходження, навігації та ін. 

Рівень розвитку чіпів GPS презентований компа-

нією Broadcom Limited [2] в 2017 р досяг точності ви-

значення місцеположення ± 30 см. 

В переліку характеристик сучасних мобільних 

пристроїв можна виявити підтримку A-GPS, котра є 

надбудовою до системи глобальної навігації GPS та 

додає важливу функцію потрійного позиціонування. 

В свою чергу, робота в такому режимі пов’язана із 

мобільним Інтернетом, через який відбувається оно-

влення альманаху. 

План заходів щодо впровадження в Україні сис-

теми рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого поко-

ління (5G) на жовтень 2021 р. та проект американсь-

кої компанії SpaceX Starlink – створюють передумови 

підвищення точності та швидкості вимірювань коор-

динат в найближчому майбутньому. 

Проте, виробники мобільних засобів не деталізу-

ють поточний рівень їх точності щодо вимірювання 

координат, а лише вказують на особливості викорис-

тання та ймовірні перешкоди. Тому, встановлення то-

чності та дослідження впливу різних факторів мож-

ливе виключно в результаті проведення серії вимірю-

вань відносно контрольних (еталонних) точок, коор-

динати котрих визначено наземною лінійно-кутовою 

побудовою або супутниковими методами з викорис-

танням професійного ГНСС-обладнання. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА / MAIN PART 

Планування проведення вимірювань координат 

здійснювалося з використанням програмного засобу 

Trimble GNSS Planning. Передувало цьому процесу 

завантаження актуального файлу альманаху і ефеме-

рис (точних коригувань) з офіційного сайту ГНСС-

системи на дату проведення вишукувань. Прогнозна 

оцінка спостережень враховує комплексне зниження 

точності (DOP) за різними параметрами (рис. 1): 

HDOP (зниження точності в горизонтальній пло-

щині); VDOP (зниження точності в вертикальній пло-

щині); PDOP (зниження точності за місцезнаходжен-

ням); TDOP (зниження точності протягом часу); 

GDOP (сумарне геометричне зниження точності за 

місцеположенням та часом). При значенні DOP≤1 то-

чність вважається ідеальною; при 2-3 – відмінною; 

при 4-6 – хорошою; при 7-8 – середньою; 9-20 – ни-

жче середнього. 

 
Рис. 1. Розрахунок параметрів зниження точності на 

дату спостереження 

За вихідну точку спостереження приймався пункт 

державної геодезичної мережі 3-го класу «Універси-

тет» з географічними координатами 48°17’52,55358 

пн. ш. та 25°55’16,51300’’сх. д. та абсолютним зна-

ченням висоти 284,221 м в світовій системі коорди-

нат WGS-84. Вимірювання проводилися двічі – з уві-

мкненим Інтернетом (режим A-GPS) та вимкненим 

Інтернетом (режим GPS) 14 травня 2021 р. погодинно 

в період з 8:00 по 16:00. Засобами вимірювання слу-

гували мобільні пристрої Samsung Galaxy M31 та 

Sony Xperia L2 H4311. 

На мобільні пристрої встановлювався додаток Ge-

odesist. Він доступний для вільного використання в 

Google Play та вважається оптимальним для визна-

чення координат згідно відгуків користувачів і висо-

кої оцінки. Результати вимірювань зберігаються в 
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пам’яті пристроїв у вигляді файлів Geodesist marks 

file (*.gmrks) та GPX format file (*.gpx). Такий формат 

в подальшому підтримується сучасними GPS-

навігаторами та спеціалізованими ГІС програмами. 

Зокрема, для одержання просторового значення 

відхилення виміряних координат від еталонних геог-

рафічні координати в середовищі ГІС MapInfo пере-

раховувалися в прямокутні. Результати вимірювань 

наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Результати вимірювань 

Засіб 
Час 

знімання 

Режим A-GPS Режим GPS 

∆x, м ∆y, м ∆x, м ∆y, м 

S
am

su
n

g
 G

al
ax

y
 M

3
1
 8:00 -3,37 0,84 -3,37 0,84 

9:00 2,00 -2,91 1,12 2,98 

10:00 0,04 2,98 -0,92 2,64 

11:00 -3,09 6,07 -4,61 -0,56 

12:00 -2,97 -7,56 -3,73 -6,71 

13:00 -0,12 -0,24 -0,08 -0,26 

14:00 -3,29 -4,17 -2,29 -1,64 

15:00 1,80 6,77 2,16 4,81 

16:00 -0,68 2,64 0,56 0,44 

Засіб 
Час 

знімання 

Режим A-GPS Режим GPS 

∆x, м ∆y, м ∆x, м ∆y, м 

S
o

n
y

 X
p

er
ia

 L
2

 H
4

3
1

1
 8:00 -5,93 9,88 -7,13 -3,85 

9:00 -4,01 9,10 -2,36 -1,00 

10:00 -3,25 -0,50 -0,44 6,53 

11:00 -5,37 5,87 4,33 -0,50 

12:00 -4,93 -7,52 0,44 -8,02 

13:00 -1,81 4,53 -1,24 17,07 

14:00 1,88 -8,36 -1,44 -1,66 

15:00 -4,81 -11,36 -4,81 -11,36 

16:00 3,33 -4,35 3,33 3,71 

 

Аналізуючи результати табл. 1. помічаємо незна-

чну перевагу в точності пристрою Samsung Galaxy 

M31. Це може пояснюватися підтримкою більшої кі-

лькості ГНСС (традиційно, лише GPS та ГЛОНАСС), 

зокрема – європейської Galileo та китайської Beidou. 

За даними табл. 1. максимальні розходження ∆x 

та ∆у для пристрою Samsung Galaxy M31 становлять 

±3,37 м та ± 7,56 м при використанні в процесі вимі-

рювань мобільного Інтернету та ±4,61 м і ±6,71 м та 

без нього. Для пристрою Sony Xperia L2 H4311 мак-

симальні розходження ∆x та ∆у становлять ±5,93 м та 

±11,36 м із залученням Інтернету та ±7,13 м і 

±17,07 м без нього. Таким чином, використання мо-

більного Інтернету суттєво покращує наближення 

значень координат до істинних. 

Беручи до уваги дані попереднього планування 

(рис. 1) та одержані результати вимірювань (табл. 1) 

простежується обернений помірний кореляційний 

зв'язок (за шкалою Чеддока) між сумарним знижен-

ням геометричної точності за місцеположенням та 

часом (GDOP) і значеннями розходжень. Так, зок-

рема для ∆X мобільного пристрою брендів Samsung 

та Sony він становив -0,41 та -0,49 відповідно, а для 

∆Y становив -0,41 та -0,44 відповідно. Відповідно, 

виконання вимірювань у оптимальні заплановані пе-

ріоди часу впливатиме на незначне підвищення точ-

ності вимірювань. 

Слід зауважити, що проведене дослідження [3] 

стосовно точності визначення координат мобільними 

засобами Xiaomi Redmi Note 5 та Samsung Galaxy X8 

виявило результати на рівні ±7,6 м та ±7,7 м. 

3.ВИСНОВКИ / CONCLUSIONS 

Сучасні мобільні засоби спроможні оперативно 

вимірювати координати окремих точок з наявністю 

Інтернету чи без нього. Точність таких визначень 

суттєво коливається, і залежить від моделі вбудова-

ного GPS чіпу в мобільний пристрій. Зокрема, вже за-

раз можна стверджувати про орієнтовний діапазон 

точності на рівні до десятка метрів за будь-яких умов, 

і тенденцію її зростання для пересічних пристроїв. 

Зазначена точність є граничною точністю картогра-

фічного масштабу 1:100000. Доповнення виміряних 

координат атрибутивною кількісною інформацією з 

одного боку перетворює мобільні засоби на ГІС-ко-

лектори, а з іншого відкриває широкі можливості для 

оперативного тематичного картографування подій і 

явищ. 
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Abstract — A set of coordinate measurements in 
GPS and A-GPS modes relative to the point of the state 
geodetic network, taken as a reference. Preliminary plan-
ning of optimal measurement periods was performed us-
ing specialized Trimble GNSS Planning software. The 
predicted and obtained results were compared and corre-
lations were revealed. On the basis of the defined range 
of accuracy of measurement of values of coordinates rec-
ommendations on possibility of application of these data 
are formed. 

 

Key words: A-GPS, GNSS, GPS, geolocation, position-

ing, location, navigation, telecommunications. 
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Abstract - The publication describe the creation of an 

automatic system for monitoring the quality of 

synchronization reference signals using the NTP and 

PTP protocols. Automatic control and quality assessment 

of synchronization reference signals. 
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1. INTRODUCTION 

In the Devid Mills monograph [1], NTP and PTP 

protocols were presented, enabling the reference 

frequency to be organized in a packet transmission 

environment. The question is how to evaluate the 

stability of such a reference frequency? Due to the 

availability of a new transmission medium and new 

technological protocols, new measurable parameters of 

the stability of synchronization signals have been 

developed [2], which allow to evaluate the quality of 

stability in a packet environment. 

Today, 2G / GSM, 3G and 4G / LTE mobile 

technologies are being implemented in Ukraine. The next 

phase of development should be the introduction of 4G / 

LTE Advance and 5G technologies. As we can see, the 

transition to IP / MPLS networks has dramatically 

changed the methods of synchronization - the types of 

transport of reference signals, new protocols, new types 

of synchronization equipment, and even new stability 

parameters for evaluation of reference signals and 

synchronization equipment. But the most revolutionary 

stage has already passed. Now you can identify some 

trends in the future development. IP transport will remain 

unchanged. The bandwidth will increase. The PTP 

protocol remains essential to ensure phase 

synchronization. Terminal equipment will shift towards 

a variety of machines / sensors that will eventually catch 

up and exceed the number of subscribers. This will 

increase requirements to synchronization. To provide 

critical safety and speed in projects, such as auto-driving 

on highways, the requirements for accuracy (up to one 

nanosecond instead of one microsecond today) and 

network delays to microsecond accuracy instead of 

milliseconds will be significantly increased. Measure-

ments in a packet environment are based on the 

calculation of all the data that is needed not only to 

evaluate the accuracy of time-checking and frequency 

stability, but also to estimate such parameters on the 

network as two- and one-sided packet delay, as well as 

packet delay deviation (PDV - Packet Delay Variation) 

[3]. The need for monitoring will increase. 

Measurements will be increasingly automated, and data 

processing will be more operational. 

2. MAIN PART 

Monitoring is called constant observation of the 

quality of the reference signals at critical points of the 

synchronization network in order to detect deviations of 

their parameters from the referenced values. 

The monitoring system should not be equated with 

the Management System for Synchronization Network, 

which is a set of methods and tools for managing the 

network in order to maximize its efficiency. The control 

system must include a monitoring tool. 

The modern synchronization network includes two 

components: the control system of the synchronization 

network and the system of measurement of parameters of 

the synchronization signals [2, 4]. The extensive 

topology of modern synchronization networks makes it 

impossible to fully predict their behavior in the event of 

one or more failures. In the event of further network 

reconfiguration, loops in the propagation of 

synchronization signals may form, resulting in the 

degradation of the entire synchronization network in 

some area or in its entirety. Real-time synchronization of 

parameters is used to combat such undesirable effects. To 
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do this, measure the parameters of the synchronization 

signals in all areas of the network (both at the output of 

the synchronization equipment and at other 

synchronization joints). In essence, these measurements 

are measurements of frequency and parameters of its 

stability, that is, frequency measurements [5]. As a rule, 

in practice, often talk about frequency instability and 

keep the principle that accuracy should be improved to 

improve long-term instability. It is based on the 

conclusion that long-term frequency changes are due to 

various internal and external destabilizing factors, which 

are the cause of systematic deviations [4]. By minimizing 

and controlling them, we improve both accuracy and 

long-term instability. Clearly, accuracy cannot be better 

than long-term instability. For example, at multiple nodes 

in a synchronous communication network, it is not so 

much the frequency accuracy as the stability that is well 

matched over time. 

There are requirements regarding time. If the course 

of the local clock is to be consistent with the nominal time 

scale from the remote source, then regular adjustment of 

time and frequency adjustments of the local clock should 

be provided. Synchronize frequency - means to adjust the 

frequency of the generator so that it is the same for all 

clocks, to synchronize time - to synchronize the clock in 

certain epochs with a nominal time scale (usually UTC) 

and to synchronize clock - means to synchronize both 

frequency and time. The purpose of remote time 

verification is to calculate the discrepancy between 

scales. 

If synchronization network management systems 

from different manufacturers of synchronization 

equipment to date cannot provide full monitoring, then 

there is a need for a separate system for monitoring 

synchronization signals. However, the current relevance 

of such monitoring in IP networks is increasing. 

Therefore, in [4, 5] the scheme of monitoring of signals 

under the PTP protocol was considered. A somewhat 

modified analogous scheme for the NTP protocol was 

proposed in [6, 7]. The essence of this scheme was to 

verify / measure signals from three sources in order to 

determine emergency and efficient switching to the 

reserve. This monitoring option can also be used to 

effectively validate time scales (which, incidentally, does 

not allow any NTP server management system). The 

scheme of monitoring equipment quality of PTP 

reference signals is shown in Fig. 1, where we have two 

local sources, one based on a GPS receiver and the other 

based on a local PTP1 server connected to a calibration 

circuit whose output is connected to the averaging 

scheme. We can also conditionally replace PTP servers 

with NTP and consider the scheme universal for both 

protocols. The scheme serves to pre-process the reference 

signals received from remote PTP2 and PTP3 sources 

before these signals are transmitted to the network. The 

calibration signal is used in the averaging scheme to 

generate a control signal from a local tuned TO generator. 

The stability of the resulting signal after such processing 

is not less than the short-term stability of the local quartz 

TO generator, the average time stability of the local 

PTP1, and the long-term stability of the GPS receiver (or 

receiver of any other GNSS system). 

It should be noted that here, both NTP and PTP 

signals are capable of measuring PDV values. 

With multiple NTP or PTP servers on the network, 

the choice of the best in quality is achieved through a 

multi-input phase PLL system with digitally controlled 

tuned generator. In such a system, one of the input signals 

from the quartz generator TO provides stability at short 

measurement intervals. A local GPS receiver makes a 

contribution to the stability of the resulting output signal 

at mid-term intervals, and in the event of a failure, one or 

two remote NTP or PTP servers. In such a multi-input 

phase frequency auto-tuning system, the stability of the 

output signal at the output is no worse than the stability 

of any of the active sources, and they all serve to adjust 

the output signal. 

 

 

 
Fig. 1. Monitoring the quality of PTP/NTP signals. 

 

A local quartz tuned TO generator with better short-

term frequency stability is connected directly to the 

output of the control loop. The GPS and local NTP or 

PTP server signals are used to adjust the signal through a 

calibration circuit that forms the first reference signal for 

the closed loop averaging scheme. The time constants of 

the calibration scheme and the control loops are chosen 

so that the predominant influence of each of the reference 

signals is selective and generally maximizes the overall 

stability and accurate timing of the output signal. 

As already mentioned, frequency synchronization 

(syntonization) of 3G / LTE base stations is a NTP / PTP 

remote time referencing in combination with time error 

differentiation. The result is a remote evaluation of the 

relative frequency. We gradually come to the point of 

simply refreshing the concept of SDH synchronization 

networks and, on this basis, to estimate the relative 

frequency of the signal delivered to the consumer, as a 

derivative of the time error is insufficient. It should be 

emphasized that with the implementation of LTE / LTE 

– A networks, there is a problem not only of 

synchronization but also of syntonization of base station 

time, and the problem of refusing of old skills becomes 

even more acute [8]. 

It all depends on the network topology, availability of 

critical monitoring points and the desire of the telecom 
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operator to improve the quality of customer service. 

Another problem that arises in the implementation of this 

scheme is the processing of the obtained measurement 

results and their analysis and storage [9]. 

The above scheme, in addition to resolving the failure 

of the device and the formation of the resulting stable 

signal to the network, allows to measure the stability 

parameters of the synchronization signals from three 

sources, to coordinate the phase synchronization from 

three sources. The question arises as to how to manage 

the measurements at a distance and where to process, and 

then to store the measurement results. Measurement at 

these three points of the network is possible if there are 

measuring devices in them, or take the opportunity to 

measure the control system and network equipment of 

synchronization at these points. In both cases, the 

measurement results are accumulate directly on the 

measuring devices or network equipment. Subsequently, 

these results should be collecte on a centralized server. In 

existing SyncView Plus and TimePictra synchronization 

management systems such features do not exist and are 

not anticipated. That is, it is necessary to further develop 

software for analysis (eg calculation of the MAFE 

parameter [4, 9]) and storage of measurement results. 

The simplest prototype of the algorithm of such 

interaction is developed. Three NTP servers were 

evaluated as the basis for the fourth. A direct analogy 

with three source devices and a fourth central server. For 

the sake of demonstration of the prototype, public NTP 

servers in the public Internet (from the project 

www.pool.ntp.org) are used. It is problematic to use PTP 

servers because you need to use a central server hardware 

resource (in general, the PTP servers are almost never 

found in the public domain). The prototype is 

implemented in Python 3.6.4 programming language 

(code listing from Chapter 2 monograph [8]). NTP in 

Kyiv was selected for the central server from the same 

project www.pool.ntp.org, namely at www.time.in.ua. 

This is a Stratum 1 primary level server with GPS 

receiver support. 

The three servers investigated are the selected three 

NTP remote project servers from www.pool.ntp.org in 

different parts of the world (South America, Asia and 

Western Europe). 

The program initiates a connection to all four NTP 

servers according to the data entered by the user - how 

many measurements should be taken and in what time. It 

then compares the time from three remote servers to the 

reference server in Kiev. It calculates the delay and 

displays the measurement results - the date and time of 

each in several formats and the delay relative to the 

reference server. If enough measurements are 

accumulated, then the delay should be up to 3 s (which is 

a lot even for public Internet, but it all depends on the 

quality of the Internet at the place where the 

measurements are made). When all the cycles that the 

user has set when entering the number of measurements 

are completed, the program stops [8-10]. 

If enough data is accumulated, it is possible to create 

a graph or fill in the data sets for further analysis [10]. 

On real-world networks, operators and IP-based NTP 

servers are delay for milliseconds and microsecond 

accuracy [8-10]. 

3. CONCLUSIONS 

Thus, the result is an original scheme of three NTP / 

PTP servers, which does not contain the most unreliable 

element - the mechanism of switching the reserve. This 

scheme is best suited for building synchronization 

networks for LTE technology and, in the long term, 5G 

networks. This scheme maximizes the efficiency of using 

NTP / PTP servers, each of which is not just in the "hot 

standby" but is valid and contributes directly to the 

stability of the reference signals. The method of mutual 

monitoring of distributed sources of synchronization 

ware developed with the purpose of their effective use 

under the condition of combined using of integrated and 

dedicated synchronization networks. The used sources 

may not necessarily be primary and there may be 

significantly more than one such scheme on the network 

(especially the large network). 
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Аннотація – В роботі наведено модель для визначення електромагнітних завад від повітряних ліній електропе-

редач (ПЛЕ) на системи радіозв’язку, що працюють в смугах частот вище 30 МГц. Проведено моделювання та 

отримані значення напруженості поля завад залежно від ширини смуги каналу та діапазону радіочастот сис-

тем радіозв’язку для типових параметрів ПЛЕ, що працюють в Україні. Отримані результати доцільно врахо-

вувати при проектуванні базових станцій систем радіозв’язку поблизу потужних ПЛЕ. 

Ключові слова: ПЛЕ; завада; радіозв’язок.  

1. ВСТУП 

Повітряні лінії електропередач, що працюють в 

нормальному режимі є джерелом електромагнітних 

завад. Електромагнітні завади (ЕМЗ) від ПЛЕ розді-

ляються на наступні види [1]: 

 іскровий розряд; 

 пасивні завади; 

 коронний розряд. 

Основним джерелом високочастотного випромі-

нювання ПЛЕ є електрична корона [2], що виникає 

на струмопровідних провідниках внаслідок різко ви-

раженою неоднорідності електричного поля поб-

лизу останніх. Часто при коронному розряді провід-

ники оточені характерним світінням, що отримало 

назву корони. 

ЕМЗ впливають на приймання радіосигналів пе-

реважно на в діапазонах частот нижче 30 МГц. Вод-

ночас, дослідження, що проведені в BVA (Bonneville 

Power Administration, США) [1] показали, що ПЛЕ 

можуть створити неприпустимі ЕМЗ також на час-

тотах від 30 до 1000 МГц, а, ймовірно, на частотах 

вище 1000 МГц.  

Розвиток систем енергетики супроводжується 

застосуванням систем передавання інформації про 

режими роботи, споживану енергію, види і коорди-

нати аварії тощо [3]. Крім того, системи передавання 

інформації є основним елементом інтелектуальних 

систем в енергетиці (Smart Grid). Сучасні цифрові 

системи передавання інформації застосовують пере-

важно смуги частот вище 30 МГц, а саме дуже ви-

сокі частоти (ДВЧ) та ультрависокі частоти (УВЧ). 

Вітчизняні стандарти, що регламентують допустимі 

рівні та методики розрахунку завад від ПЛЕ відно-

сяться до діапазонів частот нижче 30 МГц [4]. 

В даній роботі наведено метод для оцінки ЕМЗ 

від ЛПЕ в смугах частот ДВЧ та УВЧ. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

В червоній книзі EPRI (Electric Power Research 

Institute) наведено універсальну емпіричну модель 

для визначення ЕМЗ для смуг частот вище 30 МГц 

для різних напружень ПЛЕ, висот підвісу антен та 

ширини смуги каналу радіозв’язку. Ця модель була 

доповнена врахуванням погодних умов та увійшла 

до стандарту CISPR/TR 18-2 [5]. Розрахунок серед-

ньої напруженості поля завади на відстані d  від ан-

тени, дБмкВ/м для середнього дощу, визначається за 

допомогою наступних формул: 
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де E  – градієнт напруги на поверхні проводу, 

кВ/см; r  – радіус проводу, см; f  – частота, МГц; 

0 61d   м – еталонна бічна відстань; 12c ad h H   

– перехідна відстань, м;   – довжина хвилі, м; H  – 

середня висота проводу над землею, м; ah  – дов-

жина хвилі, м; A  – висота місця над рівнем землі, м; 

BW  – ширина смуги каналу приймача, кГц; 

0 120BW   кГц – еталона ширина смуги. 

Градієнт напруги на поверхні проводу є найваж-

ливішим фактором у визначенні коронних розрядів 

ПЛЕ. На це вказує коефіцієнт множника 120 перед 
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відповідним доданком у рівнянні для ETVI . Відпо-

відні коефіцієнти для інших складових складають 

40, 20, 10 або 1. Отже, якщо E  змінюється в 2 рази, 

TVI  зміниться на ± 36 дБ. Для виникнення корон-

ного розряду необхідно виконати три умови: наяв-

ність вільних електронів в областях проводів; ви-

сока напруженість електричного поля; високий рі-

вень неоднорідності електричного поля.  

Градієнт напруги на поверхні проводу визнача-

ється за допомогою наступних формул [6]: 
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де V  – номінальна напруга ПЛЕ, кВ;   – фактор 

декількох проводів; a  – відстань між фазами, м; 

eR,R  – зовнішній та еквівалентний радіуси пучка 

проводів відповідно, см; n  – кількість проводів. 

Типові параметри ПЛЕ, що застосовуються в Ук-

раїні наведено в таблиці 1 [7]. 

Таблиця 1 – Типові параметри ПЛЕ. 

V, кВ n x r, мм a, м H, м 

110 1 х 5.7 3…5 6…7 

220 1 х 10.8 4…7 7…8 

330 
16.6 

5.5…9 7.5…8 
2 х 10.8 

500 
2 х 18.1 

8…12 8 
3 х 12.6 

750 
4 х 14.55 

14…16 10…12 
5 х 10.8 

 

Розраховані напруженості поля радіозавад на рі-

вні фазового центру приймальних антен наведено на 

рисунку 1 для відповідних режимів та радіотехноло-

гій: транкінговий радіозв’язок, стандарт DMR, час-

тота 150 МГц, ширина смуги 12.5 кГц; цифрове ефі-

рне мовлення, стандарт DVB-T2, частота носійної 

600 МГц, ширина смуги 8 МГц; рухомий зв'язок, 

стандарт LTE, частота 2.6 ГГц, ширина смуги 20 

МГц. 

Отже, відповідно до отриманих значень прогно-

зований рівень напруженості поля на відстані 10 м 

від джерела завади становить: 

 від 3 до 19 дБмкВ/м для номінальної напруги 

ПЛЕ 110 кВ; 

 від 37 до 53 дБмкВ/м для номінальної на-

пруги ПЛЕ 110 кВ; 

 від 73 до 99 дБмкВ/м для номінальної на-

пруги ПЛЕ 110 кВ. 

 
Рисунок 1 – Розраховані напруженості поля радіо-
завад на рівні фазового центру приймальних антен 

3. ВИСНОВКИ 

Отримані значення напруженості поля радіоза-

вад свідчать про необхідність забезпечувати необ-

хідне територіальне рознесення та застосовувати 

методи зменшення завад при проектуванні базових 

станцій систем радіозв’язку поблизу потужних 

ПЛЕ. 
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Abstract – The paper presents a model for the determi-

nation of electromagnetic interference from high-volt-

age transmission lines (HVTL) on radiocommunication 

systems operating in the frequency bands above 30 

MHz. The simulation and obtained values of the inter-

ference field strength depending on the channel band-
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HVTL operating in Ukraine are performed. The ob-
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Анотація – На строгому електродинамічному рівні 

за допомогою методу добутку областей проведені 

розрахунки випромінювання із компактної антенної 

структури, яка складається з Н-площинного секто-

ріального рупора з вбудованою металопластинча-

тою лінзою, розміри яких дорівнюють декільком оди-

ницям довжини хвилі. Наведено отримані діаграми 

спрямованості випромінювання у дальній зоні та па-

раметри узгодження з збуджуючим хвилеводом для 

рупора без лінзи і з лінзою. 

Ключові слова: секторіальний рупор, вбудована ме-

талопластинчата лінза, електродинамічний аналіз, 

метод добутку областей, діаграма спрямованості 

випромінювання у дальній зоні, коефіцієнти від-

биття 

1. ВСТУП 

Одним з найбільш перспективних типів антен, які 

широко використовуються в діапазоні НВЧ, є рупо-

рні антени. Ці антени мають широку частотну діапа-

зонність, прості в конструктивному плані, надійні в 

експлуатації. Рупорні антени з метапопластинчатою 

лінзою окрім того, що використовуються як антени 

прийому та передачі інформації, можуть бути засто-

совані для вимірювання діаграм спрямованості (ДС) 

інших антен. Для вимірювання ДС антен антену, яка 

досліджується, і допоміжну антену необхідно розта-

шовувати на значних відстанях, що не завжди мож-

ливо. В таких випадках вимірювання проводять спе-

ціальними методами, які дозволяють на більш близь-

ких відстанях отримати достатньо точний результат 

в межах головного пелюстка та ближчих до нього бо-

кових пелюстків. Одним з методів таких вимірювань 

є використання рупорних антен з металопластинча-

тими лінзами у якості допоміжних антен та розташу-

вання антен, які досліджуються, поблизу розкрива лі-

нзи [1]. Для проектування рупорних антен з металоп-

ластинчатими лінзами необхідні адекватні математи-

чні моделі, які дозволять проводити розрахунки ха-

рактеристик таких антен з достатньою точністю. 

Мета даної роботи – розрахунок характеристик 

випромінювання та параметрів узгодження з збуджу-

ючим хвилеводом двовимірної антенної симетричної 

структури, яка складається із Н-площинного секторі-

ального рупора з вбудованою металопластинчатою 

лінзою (рис. 1), розміри яких дорівнюють декільком 

одиницям довжини хвилі. У розрахунках пластини 

лінзи, стінки рупора та хвилеводу вважались нескін-

ченно тонкими та ідеально провідними. 

Для аналізу таких антенних структур малих роз-

мірів методи, що базуються на концепціях геометри-

чної оптики та Кірхгофа-Гюйгенса, неприйнятні. У 

даній роботі для розрахунків використовується стро-

гий електродинамічний метод добутку областей [2, 

3], який у роботі [4] був застосований для чисельного 

аналізу випромінювання із двомірного Н-площин-

ного рупора зі складним кусково-лінійним контуром. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Метод полягає в наступному. Поле всередині хви-

леводу представляється у вигляді розкладання за вла-

сними хвилями хвилеводу, а в рупорі, лінзі і навко-

лишньому просторі – у вигляді розкладання по фун-

кціям Матьє, які відносяться до окремих прямоліній-

них ланок контурів пластин лінзи, стінок рупора і кі-

нцевої ділянки хвилеводу. Прямолінійні ланки при 

цьому розглядаються як вироджені еліпси. При задо-

воленні граничним умовам і умові сполучення полів 

хвилеводу і рупора виходить система лінійних алге-

браїчних рівнянь щодо коефіцієнтів згаданих розкла-

дів порівняно невеликого порядку після редукції. 

 

 

Рис. 1 

 

На рис. 1 позначені: а – ширина збуджуючого 

хвилеводу, R – довжина стінок рупора, 2β – кут його 

розкриву, D – ширина розкриву рупора та лінзи, О – 

точка, в якій розташований фокус еліптичного про-

філю лінзи, f – фокусна відстань, b – відстань між 

пластинами лінзи. Точка О вибрана, як точка відліку. 

На рис. 2 приведені неперервною лінією розрахо-

вана нормована амплітудна діаграма спрямованості 

випромінювання у дальній зоні для структури рупор 

з лінзою розмірами:  71,0a , 807,2R , 

β = 24,88°, 125,3D , 381,3f ,  5,0l , 

 625,0b , де λ – довжина хвилі, а штриховою лі-

нією нормована амплітудна діаграма спрямованості 

випромінювання у дальній зоні для того ж рупора без 

лінзи. Еліптичний профіль лінзи розраховувався при 

коефіцієнті заломлення – 0,6. 
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Половина ширини 1,0  головної пелюстки діаг-

рами спрямованості випромінювання на рівні 0,1 по-

тужності була отримана рівній  0,171,0  для ру-

пора с лінзою вказаних розмірів і  7,231,0  для та-

кого рупора без лінзи. При цьому значення модуля 

  коефіцієнта відбиття отримано 226,0  у ру-

пора с лінзою, що значно більше ніж 049,0  у ру-

пора без лінзи. 

 

 
 

Рис. 2 

 

 
 

Рис. 3 

 

На рис. 3 приведені неперервною лінією розрахо-

вана нормована амплітудна діаграма спрямованості 

випромінювання у дальній зоні для структури рупор 

з лінзою з більшими розмірами:  920,4R , 

β =29,77°,  625,5D ,  085,6f , а штриховою лі-

нією нормована амплітудна діаграма спрямованості 

випромінювання у дальній зоні для того ж рупора без 

лінзи. Інші розміри і параметри такі ж, як у першій 

структури. 

Для цього рупора з лінзою було отримано 

 9,81,0  і 201,0 , а без лінзи –  0,241,0  і 

051,0 . 

Отримані розрахунки показують, що чим більше 

розкрив рупора тим більше виправдано залучення 

вбудованої металопластинчатої лінзи для зменшення 

ширини головної пелюстки діаграми спрямованості 

випромінювання, хоча це і призводить до деякого збі-

льшення коефіцієнта відбиття в збуджуючий хвиле-

від 

На завершення відзначимо, що структури "рупор 

з вбудованою металопластинчатою лінзою" має при-

близно таке ж значення  , як і структури "рупор з 

невбудованою лінзою" з меншими стінками рупора 

та вказаними розмірами лінз, але значно менше бічне 

та заднє випромінювання, якщо порівнювати з  ре-

зультатами роботи [5]. 

3. ВИСНОВКИ 

Результати, які опубліковані у даній роботі, мо-

жуть бути застосовані при розробці Н-площинних  

рупорних антенних структур з металопластинчатими 

лінзами. 
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Abstract — At a strict electrodynamics level, using the 
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Abstract – The paper analyzes the methods of wavelet 

transforms to obtain compression ratios and the signal-

to-noise ratio, constructs the dependences of the signal-

to-noise ratio on the compression ratio for different 

wavelet bases. Also presented are the experimental re-

sults of compression of static images of high and ultra-

high definition, the dependences of the standard devia-

tion on the quality of the reproduced image. The main 

search criteria for estimating the weights of the basic 

function of neural network training are given. 

Key words: Image neural, wavelet transform, compres-

sion, recognize. 

1. INTRODUCTION 

The algorithm for learning artificial neural networks 

is a mathematical model of the functioning of biological 

neural networks, which is reduced to the following steps 

of calculation: zero-order coefficients use information 

about the value of the function at given points; first-order 

coefficients use the error search gradient for a given pa-

rameter: 

1. 
1

Y Y
n n n n

   


, 

and second-order coefficients use a second-order deriva-

tive that reduces the amount of computation. 

The aim of this work is to determine the influence of 

pre-filtering parameters on image quality indicators and 

the possibility of eliminating image redundancy in com-

pression problems using artificial neural networks. 

2. MAIN PART 

Currently, wavelet compression in modern image 

compression algorithms can significantly increase the de-

gree of compression of color images with comparative 

visual quality compared to previous generation algo-

rithms. 

Let's analyze such methods of wavelet transformation 

as: Dobeshi 4, 6, 8, 10, 24 order, Haar, koiflety 1, 2, 3, 4, 

5 order, Mayer, biorthogonal 1.1, 2.6, 3.3, 4.4, 6.8 [1]. 

Let's analyze such methods of wavelet transformation 

as: Dobeshi 4, 6, 8, 10, 24 order, Haar, koiflety 1, 2, 3, 4, 

5 order, Mayer, biorthogonal 1.1, 2.6, 3.3, 4.4, 6.8. 

For analysis, divide the schedule into groups and an-

alyze them separately. We will consider the degree of 

compression by the level of optimal quality, ie the signal-

to-noise ratio of 40dB. 

 

 
Figure 1 ─ Graph of the dependence of the compres-

sion ratio (CR) on the signal-to-noise ratio (PSNR) 

 
Figure 2 ─ Graph of the dependence of the compres-

sion ratio (CR) on the signal-to-noise ratio (PSNR) for 

Dobeshi and Haar wavelets 

In the table we see that depending on the wavelet 

method at the signal-to-noise ratio of 40 dB the compres-

sion ratio is different. The quantitative ratio of the com-

pression ratio of the signal quality / noise is given in table 

1. 

Table 1  The value of the compression ratio de-

pending on the basis of the transformation 

Type of compression Coefficient of compression 

Db4 2 

Db6 3 

Db8 4 

Db10 7 

Haar 1 

The increase in the compression ratio with increasing 

order of Dobeshi is explained by the fact that with in-

creasing order increases the scaling function, which al-

lows to increase the degree of compression of the image, 

obtaining a satisfactory quality of this image. But with 

increasing scaling function, the length of the filter in-

creases, which complicates the implementation of this 

method  [2]. 
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Figure 3 ─ Graph of the dependence of the compres-

sion ratio (CR) on the signal-to-noise ratio (PSNR) for 

meatballs 

In further research, there is also an increase in the 

compression ratio depending on the order of the coffers, 

at the optimal level of the signal-to-noise ratio of 40dB. 

The quantitative value of the compression ratio is given 

in table.2. 

 

Table 2  The value of the compression ratio de-

pending on the basis of the transformation 

Type of compression Coefficient of compression 

Coif1 10 

Coif2 12 

Coif3 13 

Coif4 15 

Coif5 31 

A large number of zero moments leads to better com-

pression, because the wavelet coefficients of the function 

for small scales will be mostly zero where the function is 

smooth. Meatballs are more symmetrical than Dobesha's 

wavelet. The scatter in smoothness of the buckles is 

greater than that of the Dobesha wavelets. 

But the disadvantage is that the meatballs are longer 

than Dobesha's wavelets. If for the latter the length of the 

task area is 2M-1, then for koyfletov it becomes equal to 

3M-1, 3 times more than the Haar wavelets. The quanti-

tative value of the compression ratio is given in table 3. 

 
Figure 3 ─ Graph of the dependence of the compres-

sion ratio (CR) on the signal-to-noise ratio (PSNR) for 

Meyer, biorthogonal wavelets 

Table 3  The value of the compression ratio de-

pending on the basis of the transformation 

Type of compression Coefficient of compression 

Dmey 47 

Bior 1.1 62 

Bior 2.6 78 

Bior 3.3 94 

Bior 4.4 111 

Bior 6.8 125 

Bior 9.7 137 

3. CONCLUSIONS 

The given analysis and the offered offers are directed 

on biorthogonal wavelets which are used to provide full 

symmetry and exact reconstruction. Two dual wavelet 

bases are used, connected by two different multi-scale 

stairs. Unlike Dobesha wavelets, in which regularity is 

closely related to the number of zero moments, biorthog-

onal wavelets have more freedom of choice. If one of 

them has a smoothness of order r, then the dual wavelet 

automatically has at least r zero moments. A large num-

ber of zero moments leads to better results when com-

pressing information for a fairly smooth function. Sym-

metrical orthogonal wavelets, close to the orthonormal 

base, look like koiflets. In the case of biorthogonal wave-

lets there is an additional difficulty, which is the inequal-

ity of the standard deviation. In the case of using a neural 

network it is possible to obtain intermediate coefficients 

of approximation of the basic wavelet transform function, 

which gives a gain in the number of zero moments, thus 

the transition region becomes smoother and thus reduces 

the Gibbs effect in the frequency response transition re-

gion. which in turn simplifies the hardware implementa-

tion of the filter. 
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Анотація – У роботі було виконано аналіз методів 

вейвлет перетворень для отримання показників сти-

снення та відношення сигнал/шум, побудовано зале-

жності відношення сигнал/шум від коефіцієнту сти-

снення для різних вейвлет базисів. Також представ-

лені експериментальні результати стиснення ста-

тичних зображень високої та надвисокої чіткості, 

приведені залежності середньоквадратичного відхи-

лення від якості відтворюваного зображення. Наве-

дені основні критерії пошуку оцінки вагових коефіці-

єнтів базисної функції навчання нейромережі . 
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБЪЕМ-

НОГО ИМПЕДАНСА ДВУХЭЛЕКТРОДНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЯЧЕЙКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ШУНТИРУЮЩИМ ВЛИЯНИЕМ ТЕР-

МОСТАТА 

Мелещук Д.В. 
Институт электродинамики НАН Украины, 

пр. Победы, 56, Киев-57, 03680, Украина. 

E-mail: mdimav1975@gmail.com 

Анотация – Представлены результаты исследова-

ния активной составляющей импеданса модели двух-

электродной кондуктометрической ячейки, находя-

щейся в термостате. В работе использовалось ком-

пьютерное моделирование с помощью программного 

обеспечения Comsol Multiphysics. Исследуемая мо-

дель учитывает объемный импеданс ячейки и импе-

данс термостата. Результаты работы позволяют 

оценить соответствующую погрешность измере-

ния сопротивления ячейки, определяемую шунтиру-

ющим влиянием теплоносителя термостата, и по-

могут в дальнейшем исследовании этого источника 

погрешности при кондуктометрических измерениях. 

Ключевые слова: кондуктометрическая ячейка, 

термостат, измерение, погрешность. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ  

Для прецизионных измерений электропроводно-

сти растворов в кондуктометрии широко использу-

ются контактные методы переменного тока низкой 

частоты. Они предполагают измерение параметров 

иммитанса кондуктометрической ячейки, заполнен-

ной исследуемым раствором. При этом электролити-

ческая проводимость раствора связана с геометриче-

скими размерами ячейки и измеренным сопротивле-

нием образца. Возможность измерения с высокой 

точностью константы ячейки и сопротивления обес-

печивает высокую точность измерения электролити-

ческой проводимости растворов. Недостатки этих 

методов связаны, в основном, с электрохимическими 

процессами в зонах контакта электродов с раствором. 

Есть еще ряд источников погрешностей, влияющих 

на точность измерения электролитической проводи-

мости, связанных с точностью измерения сопротив-

ления ячейки.  Поскольку электролитическая прово-

димость растворов существенно зависит от темпера-

туры, при измерениях ячейку помещают в термостат. 

Используются жидкостные и воздушные термостаты. 

На сегодняшний день в лучших термостатах поддер-

живается стабильность температуры порядка ±0,005 

С и измеряется с точностью до ± 0,001С. В воздуш-

ных термостатах очень сложно обеспечить необходи-

мую стабильность температуры, поэтому в лаборато-

риях широко используются жидкостные. В таких тер-

мостатах в качестве теплоносителя используются 

этанол, дистиллированная вода, минеральные масла. 

При использовании термостата через теплоноситель 

будут проходить паразитные токи между электро-

дами и проводниками ячейки, которые станут источ-

ником дополнительной погрешности измерения со-

противления ячейки [1]. Величина этой погрешности 

может влиять на требуемую точность измерения 

электролитической проводимости растворов. Экспе-

риментальное исследование данного источника по-

грешности при использовании реальных ячеек и тер-

мостатов достаточно сложно и требует больших ма-

териальных и временных затрат. Современное разви-

тие компьютерных технологий позволяет провести 

подобные экспериментальные исследования с помо-

щью компьютерного моделирования. В представлен-

ной работе использовано программное обеспечение 

COMSOL Multiphysics 5.2. Для расчетов в нем реали-

зован метод конечных элементов. Подобное исследо-

вание позволяет произвести оценку рассматриваемой 

погрешности с удовлетворительной точностью. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

Исследования проводились на примере модели 

двухэлектродной ячейки, которая соответствует ши-

роко используемой конструкции вторичных прецизи-

онных ячеек для растворов с малой электропровод-

ностью (10-5 S/m – 10-1S/m). На рис.1 приведен при-

мер такой ячейки [2]. Модель ячейки представляет 

собой два дисковых электрода, помещенных в сфери-

ческую колбу из кварцевого стекла. Сама ячейка по-

мещена в термостат в виде сферы большего диа-

метра, заполненной теплоносителем рис. 2.   

 
Рис.1   Рис.2 

Исследуемая погрешность определяется со-

гласно выражению: 

0T0R /)( RRR    (1) 

где R0 – активная составляющая импеданса ячейки 

без термостата;   RT – активная составляющая импе-

данса ячейки в термостате. В процессе исследования 

с помощью программного обеспечения определялись 

необходимые значения параметров импеданса 
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ячейки (импеданса между электродами). В качестве 

теплоносителя рассматривалась дистиллированная 

вода, которая используется в термостатах при темпе-

ратурах: +5°С – +80°С (с относительной диэлектри-

ческой проницаемостью ɛ=81). 

На рис.3 изображены графики рассчитанных за-

висимостей погрешности δR от электролитической 

проводимости раствора (κ) при рабочей частоте 1кHz 

для различных значений проводимости теплоноси-

теля термостата κТ (1–5*10-2 S/m, 2–5*10-6 S/m, 3–

5*10-8 S/m) и для воздушного термостата ( кривая 4).  
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Рис.3 

Результаты исследований на частоте 1кHz показы-

вают ожидаемые зависимости погрешности измере-

ния активной составляющей импеданса ячейки: уве-

личение погрешности при уменьшении проводимо-

сти раствора и при увеличении проводимости тепло-

носителя термостата. Для дистиллированной воды ее 

значения могут достигать существенных величин.   

При увеличении рабочей частоты характер подоб-

ных зависимостей меняется. На рис. 4 и рис. 5 пред-

ставлены аналогичные зависимости погрешности δR 

при рабочих частотах 10кHz и 100кHz, соответ-

ственно. 
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Рис. 4 
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Рис. 5 

Как видно из графиков, с увеличением рабочей ча-

стоты наблюдается завал зависимости δR в области 

малых значений электролитической проводимости 

растворов. Значения проводимости растворов, при 

которых происходит изменение характера поведения 

кривой зависимости (экстремум), с увеличением ча-

стоты увеличиваются. 

Кроме того, можно наблюдать, что при малых прово-

димостях раствора погрешность может быть меньше 

при больших значениях проводимости теплоноси-

теля. 

На рис. 6 изображены графики частотной зависи-

мости погрешности δR при проводимости теплоноси-

теля термостата κТ =5*10-3 S/m для разных значений 

проводимости раствора κ (1–1*10-5 S/m, 2–1*10-4 S/m, 

3–1*10-3 S/m) 
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Рис. 6 

Частотная зависимость погрешности также имеет 

экстремум, который смещается в сторону увеличения 

частоты с увеличением проводимости раствора. С 

увеличение частоты величина погрешности увеличи-

вается (что характерно при шунтировании активного 

сопротивления электрической емкостью). Однако 

при дальнейшем увеличении частоты погрешность 

уменьшается и может менять знак. Это свидетель-

ствует о более сложной многоэлементной схеме за-

мещения объекта исследования. 

Зависимость погрешности δR от относительной 

диэлектрической проницаемости ɛ теплоносителя 

термостата также неоднозначна. На рис. 7 изобра-

жены графики зависимости δR (ɛ) для раствора с элек-

тролитической проводимостью κ=1*10-4 S/m (1 – 

f=10кHz, κТ = 5*10-4 S/m; 2 – f=10кHz, κТ = 5*10-5 S/m; 

3 – f=100кHz, κТ = 5*10-4 S/m; 4 – f=100кHz, κТ = 5*10-

5 S/m). 
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Рис. 7 

На низких частотах (при рассмотренных значениях 

проводимостей) зависимость исследуемой погреш-

ности от диэлектрической проводимости теплоноси-

теля незначительна. Однако при увеличении частоты 

характер зависимости меняется. Как видно на рис. 7 

при частоте 100кHz наблюдается существенная зави-

симость величины погрешности и изменение ее 

знака. 
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3. ВЫВОДЫ 

При использовании вторичных ячеек, рассмот-

ренного типа, совместно с жидкостным термостатом 

для кондуктометрических измерений необходимо 

учитывать составляющую погрешности измерения 

активной составляющей импеданса ячейки, обуслов-

ленной шунтирующим влиянием теплоносителя. Это 

актуально при исследовании растворов с малой элек-

тролитической проводимостью (меньше 10-4S/m) на 

низких рабочих частотах (до нескольких кHz). При 

работе на более высоких частотах исследуемая по-

грешность может достигать значимых значений (про-

центы, десятые доли процента) и для растворов с 

большими значениями электролитической проводи-

мости. Для воздушного термостата исследуемая по-

грешность пренебрежимо мала. 

Проведенные исследования показали наличие 

сложных зависимостей рассмотренной погрешности 

от основных параметров (электролитической прово-

димости раствора, проводимости и диэлектрической 

проницаемости теплоносителя термостата, рабочей 

частоты). Это свидетельствует о сложной многоэле-

ментной эквивалентной схеме замещения импеданса 

ячейки, находящейся в термостате. Полученные ре-

зультаты и результаты аналогичных исследований 

можно использовать для построения соответствую-

щих эквивалентных электрических схем замещения 

импеданса кондуктометрических ячеек в термоста-

тах. 
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Abstract - The results of the study of the active compo-

nent of the impedance of a model of a two-electrode con-

ductometric cell located in a thermostat are presented. 

The work used computer simulation using the Comsol 

Multiphysics software. The investigated model takes into 

account the volumetric impedance of the cell and the im-

pedance of the thermostat. The results of the work make 

it possible to estimate the corresponding error in meas-

uring the cell resistance, determined by the shunting ef-

fect of the thermostat coolant, and will help in the further 

study of this source of error in conductometric measure-

ments. Key words: conductometric cell, thermostat, 

measurement, error. 
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Анотація – Розглянуто можливість використання 

схемотехнічного рішення на основі петлі Костаса, 

петлі керуючих рішень та програмної реалізації пе-

ретворення Фур’є в радіоприймальній апаратурі на-

земних інформаційних комплексів для забезпечення 

автоматичного визначення основних параметрів ра-

діосигналів низькоорбітальних космічних систем. 

Ключові слова: петля Костаса, перетворення Фур’є, 

петля керуючих рішень, маніпуляція, космічна сис-

тема 

1. ВСТУП 

На сучасному етапі технологічного розвитку ра-

діосигнали з фазовою маніпуляцією досить широко 

використовуються у телекомунікаційних системах, в 

тому числі і у космічних. Так, відповідно до рекоме-

ндацій Консультативного комітету із систем косміч-

них даних [1], станом на 2021 рік у радіолініях космі-

чних систем рекомендовано використання таких ви-

дів маніпуляції: BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 

16APSK, 32APSK, 64APSK, GMSK тощо. 

Водночас, за інформацією з відкритих баз даних 

[2] близько 70 % від загальної кількості космічних 

апаратів експлуатуються на низькій навколоземній 

орбіті. Вивчення структур радіоліній низькоорбіталь-

них космічних систем дозволило встановити, що бі-

льше ніж у 90 % випадків в радіолініях низькоорбіта-

льних космічних систем використовуються види ма-

ніпуляції: BPSK, QPSK, OQPSK та 8PSK.   

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Враховуючи вказане, для забезпечення прийому 

радіосигналів від низькоорбітальних космічних сис-

тем наземними інформаційними комплексами існує 

необхідність використання універсальної системи з 

можливістю автоматичного визначення вищезазна-

чених видів маніпуляції, а також інших параметрів 

радіосигналу: центральної несучої радіочастоти, ши-

рини спектру радіосигналу, символьної швидкості. 

При цьому, враховуючи обмежений час сеансу та ви-

соку швидкість передачі даних, існують жорсткі ви-

моги щодо часу захоплення радіосигналу. 

Вирішення вказаної задачі в радіоприймальній 

апаратурі наземних інформаційних комплексів мож-

ливе шляхом використання схемотехнічного рішення 

на основі петлі керуючих рішень у поєднанні з пет-

лею Костаса та програмною реалізацією швидкого 

перетворення Фур’є.  

Суть запропонованого рішення полягає в тому, 

що визначення параметрів радіосигналу здійсню-

ється на основі оцінки вагових коефіцієнтів, які роз-

раховуються у петлі керуючих рішень, а також через 

програмну реалізацію перетворення Фур’є для нала-

штування петлі Костаса. Ефективність застосування 

запропонованого способу підтверджено за результа-

тами математичного моделювання в програмному се-

редовищі MatLab.  

3. ВИСНОВКИ 

У доповіді розглянуто види маніпуляцій, що ви-

користовуються в радіолініях низькоорбітальних ко-

смічних систем, а також проведено обґрунтування 

щодо можливості застосування схеми на основі петлі 

керуючих рішень для визначення основних парамет-

рів радіосигналів в радіоприймальній апаратурі назе-

мних інформаційних комплексів. 
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додатків з точки зору старіння ПЗ. Представлено 

аналіз методів протидії явищу старіння ПЗ в ОС An-

droid. Запропоновано варіант реалізації програмного 

засобу, який може бути використаний під час розро-

бки користувацьких додатків ОС Android для адап-

тації алгоритмів під умови старіння та зменшення 

навантаження на систему. 
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1. ВСТУП 

Старіння програмного забезпечення (ПЗ) [1] – це 

явище накопичення помилок старіння, що призво-

дить до погіршення продуктивності роботи операцій-

ної системи (ОС) та користувацьких додатків, а та-

кож до збільшення частоти відмов внаслідок ста-

ріння. Помилками старіння [2] є витоки пам’яті, по-

милки заокруглення, неправильна реалізація чи ро-

бота із користувацькими потоками та інші. 

Для протидії явищу старіння застосовуються ак-

тивні та пасивні підходи. Омолодження ПЗ [3] – це 

активний метод протидії старінню, який полягає у 

виконанні перезавантажень системи, її компонент чи 

сервісів, що дозволяє очистити накопичені помилки 

старіння та повернути систему у стан, менш менш 

схильний до виникнення відмов старіння. Пасивними 

методами протидії старінню [4] є засоби і підходи, 

що можуть бути використані під час розробки ПЗ і 

дозволяють уникнати виникнення помилок старіння. 

ОС Android вразлива до ефектів старіння [5], оскі-

льки помилки старіння можуть акумулюватись про-

тягом тривалого часу використання, а апаратні ресу-

рси мобільних пристроїв обмежені в порівнянні із пе-

рсональними комп’ютерами та серверами. 

Важливим завданням є розроблення методів вико-

нання процедури омолодження та засобів для запобі-

гання виникнення помилок старіння в користуваць-

ких додатках ОС Android, які можуть бути викорис-

тані під час їх розробки. В цій роботі наводиться ана-

ліз засобів протидії старінню в користувацьких дода-

тках та запропоновано шляхи їх вдосконалення та ре-

алізації. 

 

 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Важливими характеристиками будь-яких корис-

тувацьких додатків та сервісів є надійність [6] та стій-

кість до зовнішніх умов, таких як продуктивність ОС 

та доступність оперативної пам’яті, тобто в умовах 

старіння ПЗ. Задачі, які вимагають складних обчис-

лень чи значної кількості оперативної пам’яті, мо-

жуть виконуватись неефективно чи взагалі їх вико-

нання може спричинити відмову в умовах старіння. 

Вирішенням таких проблем може бути застосування 

механізмів, які б дозволили алгоритмам додатків 

приймати рішення про доцільність виконання тих чи 

інших дій, чи оптимізувати виконання задач під реа-

льні умови продуктивності та старіння системи. На-

приклад, складні додатки для роботи із графікою чи 

ігрові додатки у відповідь на повідомлення про ста-

ріння системи могли б адаптувати роботу своїх алго-

ритмів для мінімізації навантаження на систему зі 

своєї сторони і, тим самим, сповільнити процес ста-

ріння та покращити користувацький досвід. Ще од-

ним прикладом може бути відображення повідом-

лень про старіння користувачу, яке б інформувало, 

що система піддається впливу старіння і для покра-

щення продуктивності потрібно, щоб користувач ви-

конав певні дії, наприклад, власноруч закрив додатки 

чи перезавантажив мобільний пристрій. 

Актуальні дослідження старіння та омолодження 

ПЗ в ОС Android [7, 8] розглядають виконання про-

цедури омолодження на трьох рівнях, а саме, рівні 

апаратного забезпечення, операційної системи та ко-

ристувацьких додатків. На рівні апаратного забезпе-

чення відбувається перезавантаження всього мобіль-

ного пристрою, що дає найкращий результат покра-

щення продуктивності системи, але займає найбі-

льше часу і може перервати роботу користувача. В 

свою чергу, застосування омолодження шляхом пе-

резавантаження додатків займає найменше часу, од-

нак результативність покращення продуктивності та-

кож невисока і можливе втручання в діяльність кори-

стувача чи у виконання важливих задач. Одним із 

компромісних рішень є виконання процедури омоло-

дження на рівні операційної системи. Наприклад, в 

роботі [8] запропоновано і реалізовано засіб вияв-

лення старіння та виконання процедури омоло-

дження для ОС Android (ADARTA), який виконує 

моніторинг системних процесів та трендів збіль-



 

63 

XXI МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 

ВОТТП-2021, 3-7 червня 2021, Затока, Україна 
 

шення навантаження на систему, визначає стан ста-

ріння системи, оцінює час до відмови через старіння, 

планує та виконує омолодження шляхом перезаван-

таження основних системних сервісів. 

Крім виконання процедури омолодження ПЗ, мо-

жна застосовувати механізми протидії старінню в ме-

жах користувацьких додатків шляхом зменшення ро-

бочого навантаження та уникнення помилок ста-

ріння. Наприклад, алгоритм розвантаження обчис-

лень [9] має на меті розділити програму на локальні 

(обчислення виконуються на мобільному пристрої) 

та віддалені (виконання складних обчислень відбува-

ється на віддаленому сервері) частини для того, щоб 

зменшити загальну тривалість виконання програми 

локально і тим самим уникнути надлишкового нава-

нтаження, накопичення помилок старіння та спожи-

вання заряду батареї. 

Одним із чинників старіння є неправильне управ-

ління пам’яттю, що призводить до таких помилок, як 

витоки пам’яті. Середовище розробки ОС Android за-

безпечує розробника засобами [10], що дозволяють 

враховувати критичні стуації, що пов’язані із недос-

татньою кількістю вільної пам’яті під час виконання 

користувацького додатку. Використання функції зво-

ротнього виклику onTrimMemory() дозволяє розроб-

нику виконати очищення даних додатку вручну у ві-

дповідь на повідомлення системи про критично низь-

кий обсяг вільної пам’яті. Виклик методу 

getMemoryInfo() та перевірка булевого значення 

lowMemory дозволяє приймати рішення про доціль-

ність виконання ресурсоємних обчислень, якщо 

об’єм доступної пам’яті може бути не достатній. Ро-

зглянуті механізми можуть використовуватись також 

як засоби для протидії ефектам старіння, які 

пов’язані із використанням пам’яті. 

Враховуючи розглянуті переваги та недоліки за-

стосування процедури омолодження на різних рівнях 

системи, а також можливі механізми уникнення по-

милок старіння, пропонується розробити програмний 

комплекс (рис. 1) у вигляді бібліотеки чи системного 

сервісу, що реалізує інтерфейс для взаємодії корис-

тувацьких додатків із модулями моніторингу та вияв-

лення старіння. Модуль моніторингу дозволяє вимі-

рювати основні метрики старіння та генерувати ча-

сові ряди на основі зібраних даних. Модуль вияв-

лення старіння на основі часових рядів відповідних 

метрик визначає стан старіння системи в даний мо-

мент, виявляє тренди погіршення вимірюваних мет-

рик, обчислює такі індикатори як час до відмови вна-

слідок старіння, та час до виснаження ресурсів (на-

приклад, оперативної пам’яті). Описані модулі мо-

жуть бути реалізовані на основі методів, подібних на 

ADARTA. Інтерфейс модуля виявлення старіння, по 

аналогії із onTrimMemory() та getMemoryInfo(), дозво-

лить отримувати інформацію про стан старіння сис-

теми в користувацькому додатку та вирішити задачі 

пристосування до умов продуктивності системи та 

реагування алгоритмів на ефекти старіння. Функція 

зворотнього виклику onAgingDetected() дозволить ре-

агувати на подію, що викликана модулем виявлення 

старіння і повідомляє про стан старіння системи в да-

ний момент. Функція getAgingInfo() дозволяє отри-

мати дані та прогнози старіння в будь-якому місці ко-

ристувацького додатку. 

 

 
Рисунок 1. UML діаграма компонент. 

3. ВИСНОВКИ 

Наведено аналіз задачі забезпечення надійності 

роботи користувацьких додатків з точки зору ста-

ріння ПЗ та аналіз засобів для протидії старінню в ОС 

Android. Запропоновано реалізувати ПЗ у вигляді бі-

бліотеки чи сервісу системи, що реалізує інтерфейс 

для взаємодії користувацьких додатків із модулями 

моніторингу та виявлення старіння в ОС Android. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОКАЗ-

НИКІВ ЯКОСТІ ПРИСТРОЇВ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ  

Коваль В.В., Лисенко В.П., Самков О.В., Кальян Д.О., Осінський О.Л., Самойленко В.В. 

каферда автоматики та робототехнічних систем 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
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Анотація - Представлено результати розробки сис-

теми вимірювань показників якості пристроїв синх-

ронізації. Інформаційно-вимірювальна система за-

безпечує  підвищення продуктивності, швидкодії та 

надійності процесу контролю показників якості при-

строїв синхронізації цифрових сигналів. 

Ключові слова: інформаційно-вимірювальна сис-

тема,  пристрої синхронізації, багатономенклату-

рне виробництво, контроль, оптимізація, ІР-техно-

логії 

1. ВСТУП 

Умови багатономенклатурного виробництва при-

строїв синхронізації цифрових сигналів (ПСЦС), 

більш суворе і складне нормування їх технічних ха-

рактеристик обумовлюють постійний розвиток існу-

ючих та створення нових методів вимірювань. Вимі-

рювання показників якості ПСЦС в умовах виробни-

цтва, а також у технологічному процесі їх технічної 

експлуатації у складі сучасних систем вимагає широ-

комасштабної автоматизації з використанням засобів 

комп’ютерної техніки та ІР-технологій [1, 2]. 

Підвищення продуктивності засобів вимірювань 

можливе за рахунок збільшення числа каналів, уні-

версаліалізації, оптимізації.   

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Вимоги щодо прецизійності, багатоканальності і 

продуктивності інформаційно-вимірювальної сис-

теми, в умовах одиничного та дрібносерійного бага-

тономенклатурного гнучкого виробництва ПСЦС, 

обумовлюють необхідність вирішення задач апара-

тно-програмної реалізації з використанням новітніх 

мікроелектронних компонентів, ефективних алгори-

тмічних та схемотехнічних рішень.  
Розроблено і проведено наукові дослідження як 

інформаційно-вимірювальної системи в цілому, так і 

її складових: первинних перетворювачів (датників), 

пристрою і блока контролю періодичності, підсис-

теми фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) 

опорного генератора, блока первинного перетворю-

вача, програмного забезпечення обробки результатів 

вимірів та їх візуалізації. 

Запропонована структура і системотехнічна реа-

лізація адаптивного цифрового фазового дискриміна-

тора [3] у вигляді програмного забезпечення середо-

вища розробки Quartus Prime Lite Edition  забезпечує 

первинне перетворення похибки інтервалу часу (кон-

трольованого показника якості) в цифровий сигнал. 

Ієрархічна структура системи ФАПЧ забезпечує 

адаптивне формування сигналу керуючого впливу 

відповідно до встановленого, на основі принципу ма-

ксимуму акад. Л.С. Понтрягіна, оптимального за 

швидкодією закону керування. 

3. ВИСНОВКИ 

Розроблена інформаційно-вимірювальна система 

з блоками первинних перетворювачів, ієрархічною 

оптимальною за швидкодією системою ФАПЧ опор-

ного генератора та  програмою P4000winXP забезпе-

чує підвищення продуктивності, швидкодії та надій-

ності процесу контролю показників якості в умовах 

багатономенклатурного гнучкого автоматизованого 

виробництва конкурентоспроможних ПСЦС. 
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МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАЗЕРНОГО КОРЕЛЯЦІЙНОГО 

СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ НЕСФЕРИЧНИХ  

НАНООБ’ЄКТІВ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ  

Яремик Р.Я., Бордун О.М., Гетьман В.Б. 

факультет електроніки та інформаційних технологій 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

yaremyk@yahoo.com  

Анотація – Для модифікованої схеми лазерного ко-

реляційного спектрометра розроблено метод мате-

матичного аналізу поляризаційних компонент дина-

мічного світлорозсіювання нанорозмірними 

об’єктами несферичної форми у суспензіях. Пропо-

нований метод регуляризації оберненої спектральної 

задачі дозволяє отримати стійкі розв’язки для оці-

нки форми та аспектних співвідношень дослід-жува-

них нанооб’єктів.     

Ключові слова: лазерна кореляційна спектроскопія, 

динамічне світлорозсіювання, обернена задача, ме-

тоди регуляризації, нанооб’єкт 

1. ВСТУП  

Метод лазерної кореляційної спектроскопії 

(Dynamic  Light Scattering, DLS ) відноситься до  ви-

сокоточних експресних  оптико-електронних методів 

визначення розмірів нанорозмірних об’єктів у рідин-

них і газових середовищах. Для побудови роз-мір-

ного розподілу реєструються флуктуації інтен-сив-

ності лазерного світла, розсіяного дисперсною систе-

мою. Автокореляційна і кроскореляційна функції 

флуктуацій світлового розсіювання пов’язані експо-

ненційною залежностю з коефіцієнтом дифузії нано-

частинок, що здійснюють броунівський рух в дослі-

джуваній системі. Коефіцієнт дифузії залежить від гі-

дродимічного радіусу наночастинок і чисельно опи-

сується відомою формулою Енштейна-Смолуховсь-

кого [1]. Таким чином, шуканий гідродинамічний ра-

діус наночастинок може бути отриманий методом 

розв’язання оберненої задачі на основі виміряних 

значень кореляційних функцій флу-ктуацій інтенси-

вності розсіяного лазерного опромінення. Ця обер-

нена задача відноситься до класу погано обумовле-

них некоректних задач, яким властива нестійкість 

розв’язків. Нестійкість полягає в сильній залежності 

вихідних результатів від невеликих змін вхідних да-

них. Для рішення нестійких обернених задач викори-

стовують методи регуляризації, що враховують апрі-

орну інформацію в умовах неповноти експеримента-

льних вимірювань [2]. 

Міжнародною  організацією стандартизації 

розроблено і введено в дію стандарти для 

вимірювання розмірів наночастикок в дисперсних 

системах ISO22412:2017  ( Particle size analysis - 

Dynamic light scattering DLS), ISO13321 (Particle Size 

Distribution  - Photon Correlation Spectroscopy PCS) . 

На основі стандартизованих методів лазерної 

кореляційної спектроскопії створені прилади для 

вимірювання розмірного розподілу частинок 

субмікронного та нано-діапазонів. Добре відомі 

комерційні моделі таких приладів серійно 

виробляються фірмами: Zetasizer (Malvern Inc., 

Великобританія), Nanophox (Sympatec GmbH, 

Німеччина), Delsa Nano (Beckman , США), 

NanoBrook (Brookhaven Instruments, 

Великобританія). Прилади представляють собою 

високотехнологічні оптико-електронні системи з 

вбудованим пропрієтарним програмним 

забезпечення для керування процесами 

вимірювання та аналізом отриманих даних 

динамічного світлорозсіювання. В програмному 

забезпеченні реалізовані ефективні математичні 

методи регуляризації  обернених спектральних задач 

(NNLS –Non-Negative Least Squares Fitting, Methods 

of Cumulants, CONTIN). В даний час лазерні 

кореляційні спектрометри набули широкого 

поширення і зарекомендували себе як надійні і точні 

засоби вимірювання і контролю розмірів нанооб’єтів 

в  багатьох галузях наноіндустрії. 

Однак спроби використання комерційних моде-

лей приладів DLS для біомедичних досліджень на-

штовхуються на ряд проблемних моментів. Одна з 

принципових причин труднощів використання серій-

них приладів полягає в тому, що їхні методи вимірю-

вання та аналізу даних основані на теорії світлорозсі-

ювання нанооб’єктами сферичної форми. Біологічні 

нанооб’єкти характеризуються формами далекими 

від сферичних: стовпчикоподібні, еліпсоподібні, ди-

скоподібні та ін. Для таких об’єтів застосування по-

няття гідродинамічного  радіуса не є коректним. 

Тому моделі класичних обчислень реалізовані в про-

прієтарниму програмному забезпеченні серійних 

приладів в загальному випадку не  можуть бути ви-

користані для вимірювання розмірів біо-логічних на-

нооб’єктів несферичної форми. Вимірювання геоме-

тричних параметрів несферичних наночастинок є 

більш складною задачею і на даний час має характер  

дослідницьких робіт , які виконуються науковими ла-

бораторіями і групами [3]. В роботі розглядається ре-

алізація розробленого лазерного кореляційного ана-

лізатора динамічного світлорозсіювання спеціалізо-

ваного для досліджень несферичних біологічних на-

нооб’єктів   в суспензіях. 

2.  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИ-
НАМІЧНОГО СВІТЛОРОЗСІЮВАННЯ НЕ-

СФЕРИЧНИМИ НАНООБ’ЄКТАМИ  

Пропонований  метод реєстрації та опрацювання 

даних розроблений для обчислення геометричних па-

mailto:yaremyk@yahoo.com


 

67 

XXI МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 

ВОТТП-2021, 3-7 червня 2021, Затока, Україна 
 

раметрів несферичних нанооб’єктів в полідисперс-

них суспензіях.  Метод базується на модифікованій 

оптичній схемі реєстрації флуктуацій світлорозсію-

вання броунівськими частинками та розширеній ін-

терпретації класичної теорії  фотонної кореляційної 

спектроскопії. У класичному представленні наночас-

тинки у суспензіях здійснюють броунівський рух, 

який розглядається як дифузійний процес, що чисе-

льно характеризується коефіцієнтом дифузії: 

r

kT
D

6
    (1) 

де   k – стала Больцмана, Т – абсолютна темпера-

тура,   - динамічна в’язкість середовища, r    - 

радіус частинки. 

При лазерному опроміненні досліджуваних 

об’єктів флуктуації інтенсивності світла, розсіяного 

рухомими броунівськими частинками, функціо-

нально зв’язані з коефіцієнтом дифузії, тобто з 

радіусами частинок. Розподіл частинок за розмірами 

методом динамічного розсіяння може бути визначе-

ний з інтегрального рівняння:      





0

)exp()()( dFg     (2) 

де   - час кореляції, )(g  - нормована автокоре-

ляційна функція поля розсіяного світла, )(F  - 

функція розподілу частинок за величиною 

коефіцієнта  . 

Коефіцієнт дифузного розширення   визнача-

ють з співвідношення: 
2Dq     (3) 

Хвильовий вектор  розсіяного випромінення об-

числюється за формулою:    
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де   - довжина хвилі лазерного променя , n – 

коефіцієнт заломлення середовища,    - кут реєстра-

ції розсіяння. 

В розширеній інтерпретації коефіцієнт дифузії 

броунівської частинки (1) розглядається як сума двох 

складових: коефіцієнта дифузії поступального руху 

Dt (трансляційна дифузія) , і коефіцієнта дифузії обе-

ртального руху Dr (ротаційна дифузія). Для чисель-

ного аналізу формули коефіцієнтів записуються у ви-

гляді [4]: 

Коефіцієнт трансляційної дифузії: 

 
r

kT
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6
    (5) 

Коефіцієнт ротаційної дифузії: 
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    (6) 

Трансляційна та ротаційна дифузії  несферичних 

об’єктів відрізняються поляризаційними характерис-

тиками розсіяного світла. Фотодетекторами реєстру-

ються дві компоненти розсіяного світла: ко-поляри-

заційна компонента UV, яка співпадає з поляриза-

цією зондуючого опромінення, та крос-поляриза-

ційна компонента UH, для якої напрям поляризації 

перпендикулярний до поляризації падаючого випро-

мінювання. Обидві компоненти реєструють при двох 

ортогональних положеннях  поляризатора-аналіза-

тора призми Глана-Томпсона. Автокореляційна фун-

кція ко-поляризованої компоненти розсіяного світла 

несе інформацію про трансляційний коефіцієнт ди-

фузії. Автокореляційна функція крос-поляризованої 

компоненти  розсіяного світла дозволяє знайти кое-

фіцієнт ротаційної дифузії для випадку несферичних 

частинок,  з якого можна визначити аспектне співвід-

ношення. Швидкості релаксації флуктуацій розсія-

ного світла для трансляційної і ротаційної складових 

зв’язані з коефіцієнтами дифузії: 
2qDtUV      (7) 

rtUH DqD 62     (8) 

Термін розміру несферичної частинки також пот-

ребує уточнення. Класичне поняття гідродинаміч-

ного радісу у даному випадку не коректне - тільки 

об’єкти сферичної форми можуть характеризуватись 

одним числовим значенням. Для модельних предста-

влень  розмірів несферичних форм вводиться поняття 

аспектного співвідношення: 

A=L/d   (9) 

де  L  - поздовжній розмір, d – поперечний  розмір. 

Перехід до опису геометричних розмірів наноча-

стинок з допомогою аспектного співвідношення (9) 

викликає необхідність зміни модельних представ-

лень коефіцієнтів дифузії   Dt та Dr , формули (5), (6). 

За основу використано моделі об’єктів з оберталь-

ною симетрією, для яких формули коефіцієнтів ди-

фузії можна записати у вигляді:  

)]([ln
6

ACA
L

kT
D tt 


  (10) 

)]([ln
3

ACA
L

kT
D rr 


  (11) 

де А= L/d  - аспектне мпіввідношення, Ct(A), Cr(A) – 

функції корекції для трансляційної і ротаційної ди-

фузії, що враховують особливості геометрії части-

нок. Існує багато методів обчислення коефіцієнтів 

Ct(A), Cr(A) для частинок різної форми.  При апроба-

ції розробленого методу значення Ct(A), Cr(A) прий-

мались рівними нулю, що допустимо для частинок з 

обертальною симетрією. 

З рівнянь (10), (11) легко отримати формулу зна-

ходження поздовжнього розміру наночастинки:  

)(ln

)(ln
6

ACA

ACA

D

D
L

r

t

r

t




          (12) 

Отримані математичні моделі дозволяють 

розв’язати основну задачу знаходження розмірного 
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розподілу нанооб’єктів несферичних форм. Для ви-

значення розмірів наночастинок необхідно побуду-

вати автокореляційну функцію сигналів світлорозсі-

ювання , розв’язати обернену некоректну задачу для 

визначення коефіцієнтів дифузії і з допомогою фор-

мул (10)  -  (12) знайти розміри частинок та аспектне 

відношення (9). Автокореляційна функція )(g  бу-

дується на основі експериментальних даних реєстро-

ваних флуктуацій інтенсивності розсіяного лазер-

ного опромінення. 

Розв’язання рівняння  (2) зводиться до системи лі-

нійних рівнянь, які в матричному вигляді можуть 

бути записані:  

A · x = B   (13) 

де A – матриця m ˣ n коефіцієнтів, що складається із 

значень теоретичних функцій автокореляцій g(τ) для 

частинок радіусом rn  в моменти часу τm, B – вектор-

стопчик  m ˣ 1 значень експериментально отриманої 

функції автокореляції в моменти  τm, x – шуканий ве-

ктор-стовбець n ˣ 1 внеску кожної теоре-тичної авто-

кореляційної функції. 

Система рівнянь (13) відносить до класу погано 

зумовлених. Для її розв‘язування розроблено новий 

регуляризуючий алгоритм. Суть методу регуляриза-

ції полягає в побудові  ітераційного процесу, в якому 

першим наближенням є результат, отриманий мето-

дом регуляризації Тихонова, а у наступних набли-

женнях використовуються вектори попередніх наб-

лижень, перетворені у діагональну матрицю. Почат-

кове наближення визначається за регуляризуючою 

формулою Тихонова: 

BAAAx ')'( 1

1

    (14) 

де 'A  - транспонована матриця A ; 0  – пара-

метр регуляризації за Тихоновим; 
nxnR  - 

стабілізуючий функціонал,  матриця, компоненти 

якої рівні: 1 nii , ni ,1 ; jiij  ,1 .  

Наступні наближення обчислюються через попе-

редні:   

  BAADADx nnn ''
1

1



                (15) 

де )( nn xdiagD    (16) 

Ітераційний процес (14) – (16) є регуляризуючою 

процедурою для задачі (13), за умови невід‘ємності 

компонентів векторів розв’язку та початкового на-

ближення, причому параметром регуляризації є но-

мер ітерації [5]. Розроблено алгоритм пошуку 

розв‘язку лінійної оберненої задачі, який полягає у 

виборі оптимального параметра α та критерію зупи-

нки ітераційного процесу. Параметр α вибирається з 

умови мінімуму похибки результату значення якої 

визначається з виразу xxn  . Число ітерацій 

визначається з характеру зміни евклідової норми 

нев’язки в ході ітераційного процесу – bAxn  . 

Виходячи з характеру залежностей, пропонується 

вибирати число ітерацій в області переходу від швид-

кої зміни нев‘язки до зони її практичної стабільності 

[5].  

Очевидно, що при застосуванні описаного методу 

для розв’язання рівняння (2) враховується представ-

лення коефіцієнта дифузного розширення    у ви-

гляді двох складових: ко-поляризаційної компоненти  

 UV  (7), і крос-поляризаційної компонента   UH (8).  

У формулах для   UV  (7) та   UH  (9) використову-

ються  модельні представлення коефіцієнтів дифузії 

Dt, Dr  згідно формул (10), (11), які до-зволяють 

знайти геометричні розміри та аспектне відношення 

несферичних нанооб’єктів.  

3. ВИСНОВКИ  

Отримані модельні представлення для аналізу не-

сферичних нанорозмірних об’єктів у суспензіях роз-

ширюють інструментальні можливості методу класи-

чної фотонної кореляційної спектроскопії. У порів-

нянні з вбудованим пропрієтарним програмним за-

безпеченням  серійних приладів, пропонована     про-

грамна реалізація базується на концепції відкритих 

інформаційних систем і дозволяє ефективно коректу-

вати алгоритми роботи для нових класів задач. 
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Анотація – Пропонується й обговорюється метод 

кадрової синхронізації для демодуляції сигналів бло-

кового просторово-часового кодування на основі 

ФМ-М без використання синхронізуючих сигналів. 

Сутність методу – демодуляція сигналу ФМ-М вико-

нується стандартним демодулятором, в результаті 

чого отримуються м’які рішення канальних симво-

лів, подальшу обробку їх виконує блок кадрової синх-

ронізації. У цьому блоці обчислюються ймовірності 

гіпотез, кількість яких дорівнює довжині коду. По 

максимальній ймовірності виноситься рішення щодо 

границі блоку. Алгоритм синхронізації деталізується 

на прикладі коду Аламоуті. Проведено моделювання 

запропонованого способу синхронізації. 

 

Ключові слова: блоковий просторово-часовий код, 

кадрова синхронізація демодулятора, сліпа кадрова 

синхронізація, код Аламоуті. 

 

1. ВСТУП 

 

Демодулятори сигналів цифрової модуляції вима-

гають синхронізації по частоті й за часом. Відносно 

частотної і фазової синхронізації (відновлення несів-

ної) і тактової (символьної) синхронізації вважаємо, 

що ці види синхронізації в демодуляторах вирішу-

ються традиційними методами для демодуляторів 

модульованих сигналів цифрової модуляції. Якщо 

демодулюється сигнал з коректувальним кодом, то 

потрібна синхронізація й по кодових словах. Цю си-

нхронізацію часто називають кадровою. У доповіді 

розглядається кадрова синхронізація демодулятора 

сигналів блокового просторово-часового кодування 

(БПЧК). Питанням кадрової синхронізації сигналів 

БПЧК в літературі приділяється мало уваги. Так, у за-

пропонованих способах кадрової синхронізації демо-

дуляторів БПЧК для сигналів OFDM використову-

ються спеціальні синхронізуючі послідовності, що 

знижують частотну й енергетичну ефективність сис-

теми передавання. Мета цієї роботи – запропонувати 

та дослідити спосіб сліпої кадрової синхронізації де-

модулятора БПЧК з сигналами ФМ-М. Можна відмі-

тити роботу [1], у якій досліджується алгоритм сліпої 

блокової синхронізації сигналів БПЧК сумісно з час-

тотною синхронізацією несівної для когерентного 

детектування. Нами запропоновано і досліджено ал-

горитм блокової синхронізації сигналів БПЧК, коли 

частотна і фазова синхронізація несівної і тактова си-

нхронізація виконуються стандартним демодулято-

ром сигналів цифрової модуляції, з виходу якого по-

ступають м’які рішення кожного демодулюємого ка-

нального символу, на основі яких виконується кад-

рова синхронізація. Запропонований алгоритм має 

більш низьку обчислювальну складність, ніж алго-

ритм в [1]. 

 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

Оскільки при БПЧК кожний канальний символ 

передається двічі – наприклад, i  і i  ( – знак ком-

плексного спряження), то випливає, що демодулює-

мий сигнал має велику надмірність, і варто знайти 

«сліпий» спосіб синхронізації по робочому сигналу – 

без додаткових синхронізуючих послідовностей.  

Спосіб кадрової синхронізації розглянемо на при-

кладі «класичного» коду Аламоуті – дві передавальні 

антени й одна приймальня антена. Використовуємо 

позначення книги [2]. У табл. 1 наведені два послідо-

вні кадри, передані каналом зв'язку. Тут i  – каналь-

ний символ сигналу ФМ-М, М = 2, 4, 8, …  

 

Таблиця 1 – Сигнали коду Аламуоті 

–1 0 1 2 Дискретний час 

θ–1 –
0

 θ1 –
2

 

Сигнал від 1-ї 

антени 

θ0 

 1  θ2 1

 

Сигнал від 2-ї 

антени 

Попередній 

кадр 

Оброблюваний 

кадр 
 

Відліки демодулюємого сигналу в оброблюва-

ному кадрі (табл. 1) після когерентного детектування 

й фільтрації (після посимвольного оброблення) в мо-

менти часу 1 і 2  записуються [1]: 

 

 ,122111  hhy  (1) 
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 ,212212   hhy  (2) 

 

де 21, hh  – коефіцієнти передачі шляхів від 1-ї і 2-ї 

передавальних антен до точки відліків у демодуля-

торі; 

21,   – відліки гауссового шуму. 

Оцінками переданих символів є лінійні комбіна-

ції відліків (1) і (2) [1]: 

 

,ˆ
22111

2
2

2
122111

 




  hhhhyhyh  (3) 

.ˆ
12212

2
2

2
121122 





   hhhhyhyh  (4) 

 

Формули (3) і (4) визначають м’які рішення кана-

льних кодових символів. Обчислені оцінки кодових 

символів поступають на схему рішень, в якій вино-

сяться жорсткі рішення по мінімуму евклідових відс-

таней між отриманими оцінками і символами сигна-

льного сузір’я використаного виду модуляції, тобто 

реалізується принцип максимуму правдоподібності:  

 

�̃�1
(1) = argmin

𝑗
𝑑 {�̂�1

(1), 𝑠𝑗},           (5) 

�̃�2
(1) = argmin

𝑗
𝑑 {�̂�2

(1), 𝑠𝑗},           (6) 

 

де sj, j = 0, 1, …L – 1 – символи сигнального сузір’я, 

використаного виду модуляції; 

𝑑{, } – евклідова відстань; 

�̂�𝑙
(𝑖)

 – м’яке рішення по l-му кодовому символу, 

обчисленому в і-му кадрі; 

�̃�𝑙
(𝑖)

– жорстке рішення по l-му кодовому символу, 

обчисленому в і-му кадрі. 

Оскільки м’які оцінки кодових символів мають 

гауссів розподіл, то малі відстані більш ймовірні. Цю 

властивість покладемо в основу побудови гіпотез, а 

саме,  перша гіпотеза визначається:  

 

𝐻1 = 𝑑2(�̂�1
(1), �̃�1

(1)) + 𝑑2(�̂�2
(1), �̃�2

(1)).           (7) 

 

Аналогічно визначається гіпотеза Н2, яка відобра-

жає ймовірність того, що кадр створений символами, 

які мають місце в моменти 2 і 3: 

 

𝐻2 = 𝑑2(�̂�1
(2), �̃�1

(2)) + 𝑑2(�̂�2
(2), �̃�2

(2)).          (8) 

 

Гіпотези Н1 і Н2 необхідно порівняти і винести рі-

шення: якщо Н1 < Н2, то символи  �̂�1
(1)

 і �̂�2
(1)

 належать 

комбінації ПВК, якщо Н1 > Н2, то символи  �̂�1
(2)

 і �̂�2
(2)

 

не належать комбінації ПВК. Вибрана таким чином 

пара символів поступає на декодер модуляційного 

коду, який видає двійкові інформаційні символи. 

Описані перетворення в декодері виконуються на ко-

жному блоковому інтервалі.  

Для стійкої роботи блокової синхронізації необхі-

дно виконувати накопичення гіпотез Н1 и Н2 за реку-

рсивним алгоритмом. 

 

3. ВИСНОВКИ 

Описаний алгоритм перевірений шляхом моделю-

вання в середовищі MATLAB при модуляції ФМ-4. 

Запропонований спосіб сліпої кадрової синхронізації 

при демодуляції сигналів БПЧК може застосовува-

тися й при інших значеннях числа рівнів фазової мо-

дуляції, при інших БПЧК, що використовують різне 

число передавальних і приймальних антен. Цей же 

спосіб кадрової синхронізації може застосовуватися 

й при диференціальних методах БПЧК. 
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Abstract – A frame synchronization method for demod-

ulating block space-time coding signals based on MPSK 

without the use of synchronizing signals is proposed and 

discussed. Pre-demodulation of the MPSK signal is per-

formed by a standard demodulator, resulting in soft deci-

sions of channel symbols. The frame synchronization 

unit works with soft decisions. The synchronization algo-

rithm is detailed using the Alamouti code example. Mod-

eling of the proposed synchronization method is carried 

out. 

 

Keywords: block space-time code, demodulator frame 

synchronization, blind frame synchronization, Alamouti 

code. 
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Abstract — A recent approach to learning Information 

and Coding Theory is suggested basing on power of mod-

ern computer science. Students willingly try to rediscover 

known and famous technologies by means of program-

ming them. In order not to distract their attention, an 

‘easy programming’ is suggested for what MATLAB 

seems to be the best. Collection of programs developed 

mutually by author and his students forms an ‘Infor-

mation Theory Digital Laboratory’. 

Key words: Information Theory, educational curriculum, 

coding-decoding, error-correcting codes 

1. INTRODUCTION 

Information Theory is a discipline fundamental for 

many modern specialties. It is so important to educate 

students in accordance with recent methodology involv-

ing computer technologies. Author suggests an active ed-

ucational approach called “Student’s own discoveries”. It 

includes suggestion to students a virtual repetition of fun-

damental inventions from this area by means their own 

programming. MATLAB seems to be one of most pref-

erable tools for this because it allows to pay less attention 

to programming technology itself but more for essence of 

the problem in focus. Author wrote a textbook about this 

to be published soon [1]. It is his intention to present this 

material now.  

 

2. STUDENT “DISCOVERIES” 

Initial invitation for student’s discoveries should be 

an overview of coding technologies of recent days un-

likely to meet in classical textbooks yet, and a Gallery of 

Information Era Heroes; they may prepare essays about 

them. Simple coding programs like Morse or Bodo codes, 

variable length coding and/or constant-length one as well 

as similar ones may be suggested next [2,3]. Any lan-

guage may be used here to understand the problem 

deeper, but MATLAB seems to be the most easy one. 

Another useful research programming task for them may 

be an analysis of a literature text for frequency of its char-

acters [2,3]; such work required several years in the past 

but few minutes today. Having determined such proba-

bilities, a vector p=[p1, p2, p3, . . , pn], MATLAB allows 

to get entropy of corresponding alphabet in one simple 

line: 

>> H=-sum(p .* log2(p)) 
 

Similar, programs for channel entropies from three points 

of view (i.e. Receiver vs. Sender, Sender vs. Receiver and 

their mutual entropy) are worth to be prepared and ana-

lyzed by students. Channel noise may be easily simulated 

in any programming language. 

One of the most challenging problems in information 

theory is development of ‘smart codes’ able to correct 

transfer errors. Redundancy is to be used for them but as 

minimized as possible. Application of theory is suggested 

to students to develop such coding technology with sup-

plementing programs [4,5].  

Having developed them allows to get statistical anal-

ysis how these technologies reduce percentage of errors. 

All these constitute digital laboratory for virtual checking 

information transfer technologies. 

3. CONCLUSIONS 

It is up-to-date to suggest an innovative educational 

method of ‘Own student’ discoveries’ to learn actively 

and research problems in Information and Coding Theory 

curriculum. It means developing student’s own computer 

programs that allow to focus more deeper on the problem. 

It is advised to apply an ‘easy’ programming for doing 

this. MATLAB seems to be the most preferable language 

[6]. 

‘Digital laboratory’ of Information Theory may be 

constantly developed mutually by educators and stu-

dents. 
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Анотація – Представлено метод вимірювання  

загасання самокерованого обмежувача потужності в 

режимі малого сигналу в широкій смузі частот. Запро-

поновано використання панорамного вимірювача зага-

сання та коефіцієнту стоячої хвилі. Надано результати 

вимірювань.  

 

Ключові слова: панорамний вимірювача загасання та ко-

ефіцієнту стоячої хвилі, самокерований обмежувач по-

тужності, детекторний діод 

 
1. ВСТУП 

На сучасному етапі розвитку мереж зв’язку прово-
дяться інтенсивні дослідження щодо впровадження ме-
реж зв’язку 5G [1,2]. При цьому постійно продовжується 
освоєння міліметрового діапазону з використанням час-
тот 28 GHz [1]. Технологія 5G забезпечує значно більшу 
пропускну спроможність, ніж попередні, і тому питання 
підвищення надійності мереж 5G стоїть досить гостро. 
Оскільки відмови у вузлових пристроях мережі призве-
дуть до втрати потужних інформаційних потоків. 

В зв’язку з цим існує проблема захисту вхідних кіл 
приймачів мм-діапазону довжин хвиль від потужних ім-
пульсних завад, які можуть мати місце в навколишньому 
середовищі. З цією метою було запропоновано викорис-
тання самокерованих обмежувачів потужності для захи-
сту змішувальних діодів вхідних кіл НВЧ-приймачів мі-
ліметрового діапазону [2]. Такі пристрої серед інших ха-
рактеристик мають такі дві основні, як загасання в діапа-
зоні частот в режимі малого сигналу та в режимі великого 
сигналу [3,4]. При цьому вимірювання в режимі малого 
сигналу не повинні призвести до спрацьовування при-
строю та переключення його в стан високого загасання.  

 
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Враховуючи це в роботі запропоновано викорис-
тання стандартного вимірювального приладу, такого, як 
вимірювач загасання та КСХН  Р2-65. Цей прилад працює 
в діапазоні частот 25,86 ГГц – 37,5 ГГц, що повністю пе-
рекриває один з діапазонів технології 5G [1]. 

Вихідна потужність тестового сигналу приладу ле-
жить в околі значень 1×10-5 Вт (10 мкВт), що повністю 
виключає переключення самокерованого обмежувача по-
тужності в режим високого значення загасання [5]. 

В якості схемно-конструктивної побудови 
в роботі було запропоновано схему з послідов-
ним конструктивним розташуванням діодних 
елементів (ДБШ та р-і-n діодів) в напрямній си-
стемі та паралельним живленням р-і-n діодів 
від ДБШ, наведену на рис.1. 

 
Рис.1 Обмежувач потужності на Н-хвилеводі 

1 - H- хвилевід; 

2 - керуючий вузол на p-i-n-діодах; 

3 - вузол детекторних діодів (ДБШ). 

 
Втрати (загасання сигналу) в цих схемах у 

режимі слабкого сигналу визначаються як втра-
тами в активних елементах, так і відбиттям си-
гналу від входу ЗП та активних елементів за ра-
хунок неузгодженості лінії передачі в місцях 
розташування діодів, що має місце навіть за ві-
дсутності втрат у діодах.  

Основною проблемою при розробці само-

керованого обмежувача потужності є проблема 

забезпечення його параметрів у широкій смузі 

частот. У роботі запропоновано та оптимізо-

вано конструкцію захисного пристрою 8- мм 

діапазону довжин хвиль на основі самокерова-

ного обмежувача потужності з відносним робо-

чим діапазоном частот до 40% .  
Для збільшення робочого діапазону частот 

та втрат в режимі великого сигналу було запро-
поновано конструкцію обмежувача, що вико-
ристовує у якості напрямної системи Н-хвиле-
вод (рис.2).  

 

2l

2t

7.2

3.4

 
 
       Рис.2 Конструкція Н-хвилеводу 
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Враховуючи складність розрахунків електродинаміч-

ної напрямної системи типу Н-хвилеводу з включеними в 

нього активними елементами, була проведена оптиміза-

ція розмірів Н-хвилеводу за результатами експеримента-

льних досліджень. 

Хвилевід утворено двома симетрично розташова-

ними гребенями шириною – 2t , відстанню між ними – 2l, 

що містяться в прямокутному хвилеводі. Ширина прямо-

кутного хвилеводу a = 7.2 мм, висота b = 3.4 мм. 

Геометричні розміри Н-хвилеводу були оптимізовані 

за принципом досягнення максимального загасання в ре-

жимі великого сигналу αз при збереженні мінімальних 

втрат у режимі малого сигналу αв. Для цього були прове-

дені дослідження залежності цих характеристик від різ-

них параметрів Н-хвилеводу. Так, було встановлено, що 

зменшення ширини гребенів 2t призводить до збільшення 

загасання αз в режимі великого сигналу, тобто до поліп-

шення захисних властивостей пристрою. Однак, при 

цьому, починаючи з деякого значення, зменшення вели-

чини 2t викликає збільшення втрат у режимі малого сиг-

налу αв. Таким чином, величина 2t не може бути змен-

шена нижче від певного значення 2tгр, за якого втрати в 

режимі малого сигналу досягають максимально допусти-

мого значення αгр в . 

Встановлено, що зменшення зазору 2l між гребенями 

призводить до збільшення загасання αз в режимі великого 

сигналу, але при цьому, починаючи з деякого значення, 

зменшення величини 2l викликає помітне збільшення 

втрат у режимі малого сигналу αв, що можна пояснити 

збільшенням внеску мікро - та макронерівностей гребенів 

у загальні втрати.  

Зменшення розміру широкої стінки Н-хвилеводу до 

деякого значення також призводить до збільшення зага-

сання в режимі великого сигналу. Але втрати в режимі 

малого сигналу в цьому випадку теж дещо зростають, що 

можна пояснити наближенням до режиму відсічення. 

При цьому втрати в режимі малого сигналу не повинні 

були перевищувати задане значення αгр в, а 

втрати в режимі великого сигналу не повинні були бути 

меншими за величину αгр з, яка визначає захисні параме-

три пристрою.  
Блок схему вимірювань надано на рис.3 
 

 
 
Рис.3 Блок-схема вимірювання характеристик зага-

сання самокерованого обмежувача потужності в режимі 
малого сигналу: 

1– блок генератора тестового сигналу; 2 – індикаторний блок; 3,5 
– спрямовані відгалужувачі; 4 – самокерований обмежувач потужності; 
6 – узгоджене навантаження.  

 
Результати вимірювань показали, що в діапазоні час-

тот 25,86 ГГц – 37,5 ГГц рівень загасання складає 0,3 – 

1,7 дБ [6,7]. При цьому збільшення відбува-
ється в кінці діапазону. 

 

 
 3. ВИСНОВКИ 

Запропонований спосіб зручний для прове-
дення автоматизованих вимірів, особливо для 
широкодіапазонних самокерованих обмежува-
чів потужності. 
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Abstract - The measurement method is pre-

sented of attenuation of the self-controlled power 
limiter in the mode of a small signal in a wide fre-
quency band. The use of a panoramic attenuation 
meter and a standing wave coefficient is proposed. 
Measurement results are given. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ НАПРУГИ В ОПТИЧНОМУ КАБЕЛІ ПРИ 

ЗМІНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

Бондаренко О.В., Старенький І.В., Лелецький Є.К. Кіфорук С.В., Юр`єва О.В. 

Кафедра волоконно-оптичних ліній зв’язку 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 

ivan_starenkii@ukr.net 

 
Анотація – Наведено результати впливу те-

мператури навколишнього середовища на фіктивну 

механічну напругу (σфх) діелектричного оптичного 

кабелю багатомодульної конструкції із силовими 

елементами із склопластику та арамідних ниток. 

 На базі, отриманих значень фіктивних тем-

пературного коефіцієнта лінійного розширення, і 

модуля Юнга кабелю, проведені дослідження зміни 

σфх від дії температури у межах мінус 40 0С … плюс 

60 0С при постійних розтягуючих навантаженнях, 

яким відповідають видовження кабелю від 0,2 до 0,6 

відсотка.  

 Дослідження σфх дозволили встановити, що 

напруги ОК зі збільшенням температури зменшу-

ються, а його величини при tx = 20 0C та εr= 0,2% і 

εr= 0,6% складають в першому наближені значення  

0,37% та 25,57% відповідно від загального напру-

ження, що враховує і механічну дію навколишнього 

середовища.  

Ключові слова: оптичне волокно, кабель, темпера-

турний коефіцієнт лінійного розширення, фіктивний 

модуль Юнга, фіктивна напруга 

1. ВСТУП 

В літературних джерелах відсутні методика та ре-

зультати досліджень σфх діелектричних оптичних ка-

белів (ОК) в залежності від температури та розтягу-

ючих зусиль навколишнього середовища експлуата-

ції кабелю. 

В роботі приводяться результати досліджень ме-

ханічної напруги ОК при різних температурах навко-

лишнього середовища та заданих величинах його ви-

довження, відповідних певним розтягуючим зу-

силлям кабелю. Останнє дає можливість оцінити сту-

пінь дії температури на загальну напругу кабелю. Це 

дозволяє визначати, в першу чергу, напруги в ОК по-

вітряних волоконно-оптичних ліній при змінах тем-

ператури  і дії навантажень в умовах експлуатації 

(власної ваги кабелю, вітру, ожеледь та ін.). 

3. МЕТА РОБОТИ  

Метою даної роботи є: 

– визначення фіктивного температурного коефіці-

єнта лінійного розширення (α0) та фіктивного модуля 

Юнга (Е0ф) кабелю багатомодульної конструкції з 

центральним силовим елементом із склопластико-

вого стержня  та периферійним силовим елементом із  

арамідних ниток на прикладі кабелю типу ОКЛ виро-

бництва ПАТ «Одескабель»;  

– дослідження механічної фіктивної напруги 

(σфх), що діє в ОК при різних температурах від – 40 

0С до 60 0С та при різних видовженнях кабелю.  

4. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ 

Для розв’язання поставлених задач в роботі вико-

ристано метод, розроблений в [1], з визначення фік-

тивних ТКЛР та модуля Юнга кабелю. 

Фіктивний температурний коефіцієнт лінійного 

розширення кабелю згідно до [1] визначається з 

умови рівноваги, за якої розтягуючи зусилля в усіх 

арамідних нитках буде компенсовуватися  зусиллями 

в інших елементах ОК за виразом у вигляді: 

а а а

а а

m

i i i

i

m

i i

i

E S E S

E S E S







       

 

  




,                 (1) 

де α0 – ТКЛР ОК, 10К-1; αа , αік – ТКЛР арамідних 

ниток та інших елементів ОК відповідно, 10 К-1; Еа, 

Sа, Еі, Sі – модуль Юнга, Н/мм2, і площа поперечного 

перетину, мм2, арамідних ниток і інших і-тих елеме-

нтів ОК відповідно; m – кількість і-тих елементів ОК 

(m = n – 1, де n – загальна кількість елементів ка-

белю). 

Виходячи з цього виразу, згідно до [1] показано, 

що умовно конструкція ОК складається з двох час-

тин,  ТКЛР першої частини має негативне значення, 

а другої – позитивне. Тому напруга у двох частинах 

ОК різна і розподіляється пропорціонально модулям 

Юнга (модулям пружності) відповідних матеріалів та 

їх площам поперечного перетину.  

Тоді, для спрощення розрахунку механічних на-

пруг в ОК будемо користуватися поняттям фіктивної 

напруги (σ0ф), віднесеною до усього кабелю. Для та-

кої конструкції ОК значення фіктивної напруги при 

заданій температурі (σфх), у відповідності до [1] ви-

значається по значенню допустимої напруги арамід-

них ниток при температурі 20 0С за виразом (2) табл. 

1. 

В свою чергу Еоф у відповідності до [1] визнача-

ється за виразом (3) табл. 1. 

Згідно до [2] напруга шару арамідних ниток при 

температурі 20 0С визначається за виразом (4) табл. 1. 

Відповідно до [1,2] площа склопластикового сте-

ржня і площа шару арамідних ниток визначаються за 

виразами (5) та (6) табл. 1. 
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Таблиця 1 – Вирази для розрахунку σфх, Еоф, σа, Sсс, Sа та σmax 

Назва параметру Номер формули Розрахунковий вираз Розмірність параметру 

Фіктивна напруга 

ОК, при заданій те-

мпературі tx 

(2)    0ф

фх а а 0 а

а

E
t E

E
          Н/мм2 

Фікивний модуль 

Юнга ОК 
(3) 
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1

m

і і
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m
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і
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 ГПа 

Напруга шару ара-

мідних ниток 
(4) а а εrE    Н/мм2 

Площа поперечного 

перетину склоплас-

тикового стержня та 

шару арамідних ни-

ток 

(5) 

 

 

(6) 

2

сс

сс

π

4

d
S




 

а

LD
S m 


 

мм2 

Максимально допу-

стима напруга ОК 
(7) max

сс

n

a

F

S S
 


 Н/мм2 

 

В формулах табл. 1 прийнятті наступні позначення: 

σфх, σа фіктивна напруга ОК, при заданій температурі (tх) 

і напруга арамідних ниток при t = 20 0C; α0, αа – фіктивний 

ТКЛР ОК та ТКЛР арамідних ниток відповідно; Eоф, Eа – 

фіктивний модуль Юнга ОК та модуль Юнга арамідних 

ниток відповідно; Δt – ерепад температур від вихідної (t 

= 20 0С) до розрахункової (tх) при визначенні напруги в 

ОК ( Δt = tх – t), εr видовження ОК, %; Sа, Sі – площа попе-

речного розтину шару арамідних ниток та інших і-елеме-

нтів ОК, мм2; dсс – діаметр склопластикового стержню, 

мм; LD – лінійна щільність однієї нитки, TEKC; ρ – щіль-

ність арамідної нитки, г/см3; m – кількість ниток. 

В якості прикладів в роботі приведені розрахунки зна-

чень: α0, σфх, Е0ф, Sсс, Sа та σmаx за виразами (2 – 7). табл. 1. 

Дослідження напруг в ОК марки ОКЛ-3-Д1, виробництва 

ПАТ «Одескабель» виконувалось за виразом (2) при на-

ступних вихідних даних: діаметр оптичного модуля dом = 

2,5 мм; товщина трубки ОМ tом = 0,2 мм; товщина захис-

ної оболонки кабелю Δоб = 2 мм; діаметр кабелю Dк = 16,9 

мм; арамідних нитках типу «Twaron 2200-1055», кіль-

кість ниток m = 12, а площі поперечного перетину шару 

арамідних ниток Sа= 7,29 мм2; склопластикового стержня 

типу «Polystal» dсс = 7,2 мм з площею поперечного пере-

тину Sсс = 5,72 мм2.  

Згідно до [5] в табл.2 наведені довідникові значення 

ТКЛР та модулю Юнга матеріалів основних елементів 

ОК, які визначають механічну міцність кабелю. 

Дослідження значень ТКЛР, фіктивного модуля Юнга 

та фіктивних напруг кабелю були виконані за допомогою 

програмної реалізації в середовищі Python.  

Дослідження σфх були виконані в залежності від зміни 

температур tх від мінус 40 0С до 60 0С та видовженнях ОК 

від 0,2% до 0,6%. Залежності σфх від температури в ука-

заному діапазоні температур та різних видовженнях ка-

белю приведені на рис. 1. 

Аналіз результатів досліджень σфх ОК показав, що із 

збільшенням температури навколишнього середовища 

його значення зменшуються, тобто зменшується його ро-

зтяг та розтяг ОВ при одному і тому ж навантаженні. 
 

Таблиця 2 – Довідкові значення ТКЛР та модуля 

Юнга матеріалів основних елементів ОК 

№ 

Назва 

елеме-

нту 

Матеріал елеме-

нту 

ТКЛР, 

1/К 

Мо-

дуль 

Юнга, 

ГПа 

1 Трубка 

ОМ 

Полібутілентере-

фталан «Цепла-

некс 2001» 

1,1·10-6 2,6 

2 ПСЕ Арамідні нитки 

«Twaron 2200-

1055» «з LD = 

8050 дтекс» 

93·10-6 104 

3 ЦСЕ Склопластик 

«Polystal» 

6,6·10-6 55 

4 Захи-

сна 

оболо-

нка 

Поліетилен 3,2·10-4 0,621 

 

 
Рисунок 2 – Графіки залежностей σфх від 

температури експлуатації та видовження ОК 

Порівняємо максимально допустиму на-

пругу ОК марки ОКЛ-3-Д1, яка буде в ньому 

при максимально допустимому розтягуючому 

зусиллі (Fn = 3500 Н), згідно до норми зазначе-

σфх, Н/мм2 

εrок = 0,2% 

εrок = 0,3% 

εrок = 0,4% 

εrок = 0,5% 

εrок = 0,6% 
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ної з технічних умовах на кабель [3], з отриманим значен-

ням σфх при tx = 20 0C та εr = 0,2% і r = 0,6%. Для цього з 

метою визначення σmax використаємо вираз для Fn, згідно 

до [2]. Тоді, визначення номінально допустимої напруги 

ОК отримаємо за виразом (7) табл. 1. 

Виконані розрахунки σфх показали, що при Sсс = 

5,72 мм2 і Sа=7,29 мм2 і при εr= 0,2% та εr= 0,6% його зна-

чення будуть складати при t = 20 0C - 2 Н/мм2 і 69 Н/мм2
 

(рис 2) відповідно, а σmax – 269 Н/мм2. 

Отже, ці порівняння вказаних напруг кабелю показу-

ють, що значення напруги ОК, яке з’являється під дією 

температури 20 0С при різних умовах механічних наван-

тажень складає величини від 0,37% до 25,57% від вели-

чини σmax, отриманої при номінальному значенні розтягу-

ючого зусилля на ОК.  

5. ВИСНОВКИ 

Проведені дослідження напруг в оптичному кабелі ба-

гатомодульної конструкції з центральним силовим еле-

ментом із склопластикового стержня та периферійним 

силовим елементом із арамідних ниток, що знаходиться 

під дією температурних впливів навколишнього середо-

вища від мінус 40 0С до плюс 60 0С та видовженні від 

0,2% до 0,6%. 

Результати цих досліджень дозволили установити, що 

напруги кабелю при температурі t = 20 0C і εr = 0,2% та 

εr = 0,6% збільшуються до 25,57% відповідно, у порів-

нянні зі значенням напруги, яка виникає від механічного 

впливу за рахунок максимального розтягуючого наванта-

ження Fn = 3500 Н. 

Останнє вказує на те, що при розрахунках механічної 

міцності повітряних волоконно-оптичних ліній зв’язку 

потрібно обов’язково враховувати напруги в ОК при 

зміні температури і механічних навантажень. Тобто, чим 

більше розтягуюче зусилля, що діє на ОК, тим більше 

значення температурної напруги в ОК.  
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Abstract— The results of the influence of 

ambient temperature on the fictitious mechanical 

load (σфх) of multimodular construction dielectric 

optical cable with power elements made of 

fiberglass and aramid threads are represented. 

Based on the obtained values of the fictitious 

temperature coefficient of linear expansion, and 

the Young's modulus of the cable, studies of the 

change in σfx from the temperature in the range of 

minus 40 0C… +60 0C at constant tensile loads, 

which correspond to the elongation of the cable 

from 0.2 to 0.6 percent. 

The research of σфх allowed to establish that 

the OC voltages decrease with increasing 

temperature, and its values at tx = 20 0C and εr = 

0.2% and εr = 0.6% are in the first approximate 

values of 0.37% and 25.57% according to the total 

load, which takes into account the mechanical 

action of the environment. 

Key words: optical fiber, cable, temperature 

coefficient of linear expansion, fictive Young's 

modulus and voltage 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ 

СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ОБМЕЖЕНЬ 

Г.A. Єгошина1, С.М. Вороной2, М.В. Северин2 

кафедра інформаційних технологій1 

кафедра комп’ютерних наук2 
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yegoshyna@onat.edu.ua 

Анотація - Представлено аналіз сучасних тенденцій 

проектування рекомендаційних систем в галузі e-

commerce. Показано, що для сервісів,  основним продук-

том або послугою яких є об'єкт значної вартості, що до-

датково характеризується складною структурою, вико-

ристання рекомендаційних систем на основі обмежень є 

найбільш доцільною стратегією. Запропоновано базу 

знань рекомендаційної системи на основі обмежень, до 

складу якої входить перелік всіх можливих вимог кліє-

нта, характеристики об’єктів нерухомості, обмеження 

сумісності параметрів запиту користувача, обмеження 

об’єктів на основі даних про асортимент та набір філь-

трів у вигляді правил, які описують взаємозв'язок між ви-

могами користувача та характеристиками продукту. 

Ключові слова: рекомендаційна система, обмеження, 

користувач, запит, вимоги, правила, сумісність 

1. ВСТУП 

Сучасні умови цифрової економіки характеризуються 

не тільки високим ступенем динамізму, складності та не-

визначеності, але й значним переліком нових можливос-

тей, які надають онлайн технології. Активне заростання і 

збільшення різноманітності онлайн-інформації, її досту-

пність в Інтернеті, а також постійне розширення сфери 

послуг електронного бізнесу роблять  механізм рекомен-

дацій важливою частиною майже кожного інтернет-біз-

несу, від Facebook до Netflix, від YouTube до Amazon, за-

безпечуючи активацію і утримання клієнтів [1, 2]. У 

зв’язку з цим попит на розробки в цій області постійно 

залишається дуже високими. 

Сучасні типи РС відрізняються предметною областю, 

використовуваними знаннями, але головна відмінність 

полягає у алгоритмі рекомендацій, який за певними кри-

теріями визначає, чи варто рекомендувати об'єкт корис-

тувачу. Сьогодні можна виділити наступні основні стра-

тегії формування рекомендацій: фільтрація на основі вмі-

сту (Content-based filtering algorithms); колаборативна фі-

льтрація (Collaborative filtering); соціально – демографі-

чні (Social and demographic recommenders); системи, ос-

новані на знаннях (Knowledge-based Recommendation); гі-

бридні моделі (Hybrid recommender systems) [3]. 

CF і CB моделі показують кращі результати для об'є-

ктів, які часто використовуються (наприклад, купу-

ються), або  для об'єктів простої структури [4]. Таким чи-

ном, для сервісів (систем), в яких основ-ним продуктом 

(послугою) є об'єкт значної вартості (автомобілі, квар-

тири, яхти або фінансові послуги), що характеризується 

складною структурою (велика кількість параметрів або 

значний ризик при виборі ускладнює прийняття рішення 

користувачем) методики CF і CB не є найкращими. 

В даній роботі розглядається розробка бази 

знань рекомендаційного модуля для онлайн-

сервісу ріелторського агентства, який дозво-

лить оптимізувати процес підбору найкращого 

варіанту покупки або оренди нерухомості.  

Об'єкти нерухомості не відносяться до ча-

сто здійснених покупок, що унеможливлює 

отримання множини оцінок (рейтингів) по од-

ному конкретному об'єкту достатньої потужно-

сті (саме такі оцінки потрібні CF-алгоритмам). 

Більш того, користувачі рекомендаційних до-

датків не будуть задоволені рекомендаціями, 

заснованими на застарілих (неактуальних) упо-

добаннях елементів (саме такі переваги будуть 

використовуватися в цьому контексті CB - ал-

горитмами). 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Відповідно до вище зазначеного, в даній ро-

боті пропонуються використовувати  

Knowledge-based методики для розробки реко-

мендаційного модуля онлайн-сервісу ріелтор-

ського агентства. Даний підхід використовує 

знання про клієнтів (наприклад, у вигляді яв-

них вимог) та предметну область при форму-

ванні рекомендацій, а не рейтинги з історії вза-

ємодії. 

Традиційно база знань рекомендаційних си-

стем, що будуються на основі обмежень 

(Constraint-Based Recommendation) включає [3, 

5]: перелік всіх можливих вимог клієнта; хара-

ктеристики (властивості) об’єктів; обмеження 

для параметрів запиту (обмеження сумісності 

вимог користувача); обмеження для об’єктів 

(асортимент можливих об'єктів); набір фільтрів 

(правил), які описують взаємозв'язок між вимо-

гами користувача та характеристиками проду-

кту. 

Множина U, що описує перелік всіх можли-

вих вимог клієнта відповідає наступному фор-

мату: 

  7,1,  iuU i
,   (1) 

де u1 – країна, в якій знаходиться нерухо-

мість; u2 – область, в якій знаходиться нерухо-

мість; u3 – місто, в якому знаходиться нерухо-

мість; u4 – район, в якому знаходиться нерухо-

мість; u5 – тип нерухомості; u6 – максимальне 

значення ціни нерухомості; u7 – поверховість 

будинку. 

Для параметрів запиту u1 – u4 визначено пе-
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реліки допустимих значень (R), тобто дані параметри від-

носяться до категоріального типу: 

4,1,  jRu jj
.   (2) 

В процесі формування запиту користувач обирає зна-

чення кожного з параметрів із відповідного переліку. 

Множина характеристик об’єктів P, що надається до-

датком відповідає наступному формату: 

  11,1,  kpP k
,   (3) 

де р1 – ціна нерухомості (integer), р2 – тип нерухомості 

(p2 є Rp1); р3 – статус нерухомості (p3 є Rp2); р4 – дата ре-

єстрації нерухомості; р5 – країна, в якій знаходиться не-

рухомість (p5 є Rp3); p6 – область, в якій знаходиться не-

рухомість (p6 є Rp4); p7 – місто, в якому знаходиться не-

рухомість (p7 є Rp5); p8 – район, в якому знаходиться не-

рухомість (p8 є Rp6); p9 – вулиця, на якій знаходиться не-

рухомість (p9 є Rp7); p10 –поверховість будинку (p10 є Rp8); 

p11 – додатковий текстовий опис об’єкту. 

Також, окрім зазначених базових характеристик 

об’єкту нерухомості можуть бути властиві додаткові ха-

рактеристики Padd, які реалізуються окремим об’єктом 

Attribues бази даних системи. У зв’язку з тим, що власти-

вості множини Padd не мають впливу на процес відбору 

об’єктів у рекомендаційний список нерухомості, дані ха-

рактеристики не розглядаються в даній роботі. 

Розглянемо множини обмежень COMP, PROD та 

FILT. 

Множина обмежень для параметрів запиту (cui є 

COMP), обмеження сумісності вимог користувача, дозво-

ляє забезпечити послідовність вимог користувача та уз-

годженість пропозицій, що надаються йому сервісом. На-

приклад, якщо u2 (region) = «Київський», то з R3 обира-

ється підмножина R’3, яка містить назви тих міст Київсь-

кого регіону, з якими працює ріелторська агенція, тобто 

u3 є R’3. Таким чином, клієнти дізнаються про конкретні 

властивості об’єкта поступово, що дозволяє спростити 

процес вибору та прийняття рішення клієнтом, який не є 

експертом у відповідній предметної області, об’єкти якої 

додатково можуть мати складну структуру. 

Множина обмежень PROD – це асортимент можливих 

об'єктів, які в поточний момент часу надаються сервісом. 

Множина фільтрів FILT описує взаємозв'язок між ви-

могами користувача та характеристиками продукту (мно-

жина правил, що відображають знання предметної обла-

сті, наприклад, стратегію продажів). 

Основною задачею рекомендаційного модулю, побу-

дованого на основі обмежень, є формування деякого на-

бору рішень (переліку об’єктів нерухомості ) {prodg є 

PROD} відповідно до наданих користувачем вимог (об-

межень). 

Для рекомендаційних систем, що будуються на основі 

обмежень (Constraint-Based Recommendation), задача по-

будови рекомендацій розглядається як задача виконання 

обмежень (Constraint satisfaction problem): 

PRODFILTCOMPCRPU ,, ,   (4) 

де CR – набір вимог конкретного користувача (зна-

чення яких отримуються в результаті пошукового за-

питу); 

U, P, COMP, FILT, PROD – відповідні множини, ви-

значення яких було розглянуто вище. 

Рішення даної задачі полягає у пошуку таких значень 

для змінних  множин (U, P), які повністю задовільнять 

обмеженням (CR ∪ COMP ∪ FILT ∪ PROD). 

Розглянемо загальну постановку задачі фо-

рмування рекомендацій. 

Нехай С - множина користувачів і S - мно-

жин всіх об'єктів, які можуть бути рекомендо-

вані (об’єкти нерухомості).  

Нехай h - функція, яка вимірює задоволе-

ність користувача, тобто то, наскільки об'єкт s 

подобається користувачу с.  

Таким чином, для кожного користувача с є 

С ми хочемо вибрати такий об'єкт s' є S, який 

максимізує задоволеність користувача: 

),(maxarg, 1 suhsCc Uuc  .   (5) 

Зважаючи на тем, що розглядається рекоме-

ндаційна система на основі обмежень, множина 

S формується з таких значень множин (U, P), 

які повністю задовільнять обмеженням (CR ∪ 

COMP ∪ FILT ∪ PROD). 

3. ВИСНОВКИ  

В результаті аналізу сучасних підходів до 

розробки рекомендаційних систем різного про-

філю встановлено, що сonstraint-based мето-

дики, які використовують інформаційні харак-

теристики об’єктів, особливості предметної об-

ласті та профіль користувача одночасно з мно-

жинами правил та обмежень, є більш доціль-

ними для сервісів, основним продуктом або по-

слугою яких є об'єкт значної вартості, що дода-

тково характеризується складною структурою.  

Розроблена авторами база знань рекоменда-

ційної системи включає множину всіх можли-

вих вимог клієнта (надаваємих у вигляді пара-

метрів запиту), характеристики об’єктів неру-

хомості, перелік обмежень сумісності парамет-

рів запиту користувача, обмеження об’єктів на 

основі даних про асортимент та набір фільтрів 

у вигляді правил, які описують взаємозв'язок 

між вимогами користувача та характеристи-

ками продукту. 
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ НЕРАВНОМЕРНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ  

КАНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ВОСП WDM 
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Кафедра волоконно-оптических систем передачи 
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Аннотация – Рассматриваются методы построе-

ния неравномерных канальных планов ВОСП СРК, 

которые обеспечивают приблизительно равную 

теоретически достижимую скорость передачи в 

каждом канале. Доклад подводит итоги разработки 

методов построения неравномерных частотных 

планов. Расчеты показывают, что использование не-

равномерных спектральных планов по сравнению с 

равномерными спектральными планами потенци-

ально может дать увеличение пропускной способно-

сти ВОСП СРК приблизительно в 1,5 раза. 

Ключевые слова: CWDM, DWDM, равномерные и не-

равномерные спектральные планы, квазисолитон-

ный режим 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Действующие рекомендации МСЭ-Т для ВОСП 

СРК предполагают формирование канальных планов 

с равной шириной каналов. При этом для CWDM 

предполагается разнесение каналов с шагом 20 нм, а 

для  DWDM – с шагом 100 ГГц, 50 ГГц и меньше. В 

любом случае ширина каналов предполагается оди-

наковой (в терминах сетки длин волн или в терминах 

сетки частот). 

Очевидно, что в разных частях диапазона широ-

кополосных ВОСП будут разные искажения сигна-

лов вследствие линейных и нелинейных эффектов. 

Вследствие этого потенциально достижимая ско-

рость передачи в разных каналах одинаковой ши-

рины может существенно варьироваться. 

В системах связи с коммутацией пакетов выпол-

няется операция маршрутизации. При этом суммар-

ная скорость передачи ВОСП неизбежно будет опре-

деляться минимально достижимой потенциальной 

скоростью в каждом канале. Высказано предположе-

ние, что разделение общей полосы на неодинаковые 

по ширине каналы может дать выигрыш в общей ско-

рости передачи [1]. Оптимальным в этом случае яв-

ляется неравномерный план, в котором ширина по-

лос отдельных каналов выбирается такой, чтобы по-

тенциально достижимая скорость передачи была 

приблизительно одинаковой [2-5].  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Будем различать линейный и нелинейный ре-

жимы функционирования волоконных линий. В ли-

нейном режиме влияние среды распространения на 

форму и длительность оптического импульса (ОИ) 

ограничивается дисперсией и затуханием.  

Затухание само по себе не приводит к изменению 

формы ОИ, за исключением собственно уменьшения 

его мощности. Дисперсия вызывает изменение 

формы ОИ, включая его расширение во временной 

области, влияет на его фазовый спектр, но не приво-

дит к изменения его энергетического спектра. 

Нелинейные эффекты (фазовые самомодуляция и 

кросс-модуляция, четырехволновое смешение и др.) 

приводят одновременно как изменению формы ОИ 

во временно области, так и характеристик его спек-

тра, вплоть до расширения. Строго говоря, нелиней-

ные эффекты присутствуют всегда, но при опреде-

ленном уровне мощности сигнала (относительно не-

большом) ими можно пренебречь. Соответственно, 

по мере распространения ОИ в оптическом волокне, 

влияние нелинейных эффектов постепенно снижа-

ется. 

Методика синтеза равномерных частотных пла-

нов для линейной модели рассматривалась в работах 

[1-3], а для нелинейной модели – в работах [4-6]. Да-

лее для краткости будем пользоваться сокращени-

ями: EBC (equal bandwidth channels) для плана равной  

ширины полос каналов (например, по стандартам 

МСЭ-Т для WDM и DWDM) и EDRC (equal bit rate 

channels) для плана с равной теоретически достижи-

мой скоростью передачи для каждого канала. 

Для линейной модели пример синтезированного 

EDRC-плана показан на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Зависимость ширины канала от его номера 

плана EBRC для линейной модели 

 

В данном случае за основу расчетов взята базовая 

ширина кала для DWDM 100 ГГц. Как видно, ширина 

канала для EBRC-плана варьируется от 100 ГГц до 

приблизительно 40 ГГц. Такие значения ширины по-

лос не выходят за рамки рекомендаций МСЭ-Т. 

То есть данный EBRC-план в принципе может 

быть практически реализован при современном 
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уровне техники. В табл. 1 даны сравнительные харак-

теристики EBC и EBRC-планов. 

 

Таблица 1  – Сравнительные характеристики частот-

ных планов для линейной модели 

Параметры частотного 

плана 

EBC  EBRC 

Диапазон, нм 1460 – 

1625 

1460 – 

1625 

Диапазон, ТГц 184,62  – 

205,48 

184,62 – 

205,48 

Количество каналов 209 351 

Мин  / мах ширина канала, 

ГГц 

100 / 

100 

39,97 / 

100 

Мин / мах скорость. пере-

дачи в канале,  Гбіт/с 

0,46 / 

1,15 

1,15 / 

1,15 

Общая пропускная способ-

ность ВОСП СРК, Гбит/с 

96,5 402,7 

 

Как видно, в данном случае пропускная способ-

ность для EBRC-плана в 4 раза выше, чем для EBC-

плана. Такое существенное повышение пропускной 

способности связана также и с увеличением количе-

ства каналов EBRC-плана (более чем в 1,5 раза). То 

есть, «платой» за увеличение пропускной способно-

сти является соответствующее увеличение стоимо-

сти оборудования. Поэтому выполнено сравнение 

EBC и EBRC-планов при равном количестве каналов. 

В определенной по табл. 1 полосе равное количество 

каналов для EBC рассчитывается просто: 184,62 * 

1000 / 351 ≈ 53 ГГц. 

Дополнительные расчеты показывают, что при 

равном количестве каналов пропускная способность 

ВОСП для EBRC-плана все-таки оказывается значи-

тельно выше, чем для EBC-плана. В данном случае 

приращение пропускной способности достигается 

только за счет учета факторов, влияющих на длитель-

ность ОИ на стороне приема, но практически не вы-

зывает увеличения сложности оборудования. 

Аналогичный график канального EBRC-плана 

плана для нелинейной модели преобразований пока-

зан на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Зависимость ширины канала от несущей 

частоты плана EBRC для нелинейной модели   

Для качественного и количественного анализа 

влияния нелинейного режима применялась базовая 

модель в форме нелинейного уравнения Шредингера 

[7]. Уравнение решалось с помощью авторской про-

граммы Nonlinear, реализующей численный метод  

решения нелинейных дифференциальных уравнений 

расщепления по физическим факторам [4]. 

Для расчетов частотных планов в работах [5,6] су-

щественно использовалось понятие и длины квазисо-

литонного режима (КСР), введенное в [4]. Длина КСР 

– это такой участок длины линии для данного канала, 

когда длительность ОИ постепенно уменьшатся, за-

тем увеличивается в силу уменьшения мощности ОИ, 

но не превосходит его начальной длительности. Рас-

четы показали, что для волокна со смещенной дис-

персией длина КСР может достигать значительных 

величин – до 3000 км и более для каналов в области 

незначительных отрицательных значений дисперсии, 

что подтверждает положения теории нелинейной оп-

тики [7]. Также из результатов моделирования видно, 

что длина КСР имеет более-менее значительное зна-

чение в полосе частот DWDM. То есть, для каждой 

длины линии ВОСП находится группа каналов, в ко-

торых конечная длительность ОИ не превышает его 

начальной длительности. В такой группе каналов до-

стигается максимально возможная скорость пере-

дачи на данной длине линии. 

Интересно, что за счет полосовой фильтрации как 

раз эти каналы исключаются из частотных планов 

DWDM для подавления нелинейных эффектов [8]. С 

другой стороны, использование оптических солито-

нов рассматривается как одно из перспективных 

направлений развития ВОСП. Наши исследования 

показывают, что среди каналов DWDM можно выде-

лить группу каналов, в которых на данной длине ли-

нии можно передавать данные с возможной скоро-

стью. 

Сравнительные характеристики EBC и EBRC-

планов приведены для типичного случая нелиней-

ного режима.  

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики частот-

ных планов для линейной модели  

Параметры частотного плана EBC EBRC  

Общая ширина полосы, ТГц 13,4 13,4 

Минимальная ширина канала, 

ГГц 

50,0 21,8 

Максимальная ширина канала, 

ГГц 

50,0 50,0 

Количество каналов 268 562 

Общая пропускная способ-

ность ВОСП СРК, Гбит/с 

508,38 1751,97 

 

Как видно из этой таблицы,  EBRC-план более 

чем в 3 раза более эффективен с точки зрения сумма-

рой пропускной способности ВОСП СРК по сравне-

нию с EBC-планом. Опять-таки в этом случае «пла-

той» за существенное увеличение пропускной спо-

собности также является усложнение оборудования: 

количество каналов увеличивается с 268 до 562. 
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В то же время, расчеты для этих планов при рав-

ном количестве каналов также дает выигрыш в ско-

рости передачи примерно в 1,4 раза практически без 

увеличения сложности и , соответственно, стоимости 

оборудования. 

3. ВЫВОДЫ 

1. Выполненные исследования позволяют сделать 

основной вывод: построение частотных планов с уче-

том искажений ОИ в каждом канале позволяет уве-

личить пропускную способность ВОСП СРК практи-

чески без увеличения стоимости. 

2. Применяемые аналитические и численные ме-

тоды исследований и расчетов дают результаты, ко-

торые вполне согласуются с известными положени-

ями линейной и нелинейной оптики. 

3. Целесообразно дальнейшие исследования в 

этом направлении направить на приближение полу-

чаемых результатов к характеристикам реальных 

компонентов ВОСП и в целом – к разработке практи-

чески осуществимых технических систем. 

4. Для линейного случая неравномерные частот-

ные планы оказываются инвариантными к длине ли-

нии, что не справедливо для нелинейного случая. 

Здесь способ разделения общей полосы ВОСП су-

щетвенно зависит от длины линии, поскольку обу-

словливается разной длиной КСР для различных ка-

налов. 

5. Отсюда следует, что реальные ВОП СРК тре-

буют адаптивного к характеристикам линии синтезу 

оперативного построения, а при необходимости и 

коррекции частотного плана. Такие ВОСП должны 

пректироваться по схемам с обратной связью и обя-

зательно предусматривать на стороне приема воз-

можность измерения длительности и ширины спек-

тра ОИ. 
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Аннотация – Рассматриваются методы управле-

ния длиной волны основной моды и, соответственно 

несущей (центральной) частотой лазерных диодов. 

В качестве базового элемента рассматривается ла-

зерный диод с распределенным брэгговским отраже-

нием. Устанавливаются оценки изменения несущей 

частоты от значений тока накачки. 

 Ключевые слова: обратная связь, лазерный диод, 

управляющий ток, ток накачки, коэффициент пре-

ломления. 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Для обеспечения максимальной пропускной спо-

собности перспективных волоконно-оптических си-

стем передачи со спектральным разделением каналов 

(ВОСП СРК) с абсолютной очевидностью потребу-

ется организация их в виде адаптивных систем с об-

ратной связью. При этом на стороне приема должны 

решаться метрологические задачи  достаточно быст-

рого измерения ширины спектров реальных оптиче-

ских сигналов (ОС) и эффективной длительности оп-

тических импульсов (ОИ). Данные характеристики 

влияют на скорость передачи в каждом канале, а 

также на уровень межканальной интерференции. 

На стороне передачи должна быть обеспечена 

возможность подстройки несущих (центральных) ча-

стот каналов, а также управления шириной спектра 

излучения в каждом канале [1-6]. 

В данном докладе рассматриваются основные ме-

тоды настройки и коррекции несущей частоты источ-

ников лазерного излучения. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В настоящее время известны лазерные диоды с 

достаточно широкой вариацией параметров, напри-

мер управляемый лазерный диод с распределенным 

брэгговским отражением [7]. Принцип устройства та-

кого диода иллюстрируется рис. 1. Несущая частота 

зависит в данном случае зависит от: 

- состава материала активного и пассивного слоя; 

- геометрических размеров резонатора; 

- значения тока накачки нJ  и  тока коррекции 
кJ   

(далее – управляющего тока). 

Первые два фактора позволяют регулировать зна-

чение несущей частоты только на этапе производства 

данного компонента ВОСП. Соответственно, в диа-

пазоне волн ВОСП СРК от 1460 до 1625 нм такая 

«жесткая» настройка может заранее осуществляться 

для некоторых групп частотных каналов с близкой 

несущей частотой. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип устройства управляемого 

лазерного диода 

 

Диод, показанный на рис. 1 позволяет выполнять 

грубую настройку и точную подстройку несущей ча-

стоты в реальном масштабе времени за счет измене-

ния значений тока накачки и управляющего тока. 

Управляющий ток изменяет коэффициент преломле-

ния активного слоя резонатора в широких пределах 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента прелом-

ления активного слоя от управляющего тока   

 

Изменение длины волны под воздействием управ-

ляющего тока можно оценить с помощью следующих 

рассуждений. Связь между несущей частотой и дли-

ной волны основной моды лазерного диода устанав-

ливается известным соотношением: 00 / cf , где 

c  – скорость света. Длина волны основной моды, в 

свою очередь  пропорциональна некоторому харак-

терному размеру резонатора d . 

Если свет в среде преодолевает расстояние d  за 

некоторый промежуток времени  с групповой ско-

ростью 0V , то с групповой скоростью VV 0 он 

преодолеет за то же время расстояние 
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 )( 0 VVdd . То есть, изменение груп-

повой скорости приводит к тому же эффекту, что и  

соответствующее изменение эффективного размера 

резонатора. Изменение групповой скорости можно 

определить по формуле: 

n
n

c

nn

c

n

c
V 




2
000

, 

где 0n  – значение группового коэффициента пре-

ломления (ГКП) без влияния управляющего тока, n  

– приращение ГКП вследствие воздействия управля-

ющего тока. 

 Из этого следует возможность грубой под-

стройки несущей частоты с помощью изменения зна-

чений управляющего тока. Для более тонкой под-

стройки предлагается использовать небольшие изме-

нения тока накачки. При этом, конечно, зависимость 

длины волны основной моды и, соответственно, не-

сущей частоты будет зависеть от конкретного со-

става материала резонатора. Ориентировочные зна-

чения такой зависимости даны в работе [8], а соот-

ветствующие графики показаны на рис. 3. 

 

 
Рисунок 3 – зависимость длины волны от тока 

накачки и размера резонатора лазерного диода 

 

 

Из рис. 3 видно, что для разных характерных раз-

меров резонатора приблизительно выполняется одно 

и то же соотношение: длина волны основной моды 

изменяется примерно на 5 нм на каждый Ампер из-

менения значения тока накачки. В окрестности цен-

тральной длины волны диапазона WDM 1550 нм по-

лосе 100 ГГц соответствует полоса длин волн при-

мерно 0,8 нм. Тогда для изменения частоты на 10-20 

ГГц потребуется изменение значения тока накачки в 

пределах 16-32 мА, что не составляет проблем для 

современного электронного оборудования. 

 

3. ВЫВОДЫ 

1. Существует возможность эффективного и до-

статочного точного управления несущей (централь-

ной) частотой излучения лазерных диодов в реаль-

ном масштабе времени. 

2. Особенности устройства лазерных диодов с 

распределенным брэгговским отражением позво-

ляют осуществлять грубую настройку несущей ча-

стоты с помощью изменения управляющего тока и 

прецизионную подстройку с помощью малых изме-

нений значения тока накачки. 
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Анотація - Розглянуто частотно-контрастну хара-

ктеристику (ЧКХ) наскрізного ТВ тракту «від сві-

тла до світла», яка є одним з основних показників для 

оцінки потенційно досяжного рівня чіткості зобра-

ження. Дана оцінка досяжної чіткості зображення, 

що оцінюється за двовимірною просторовою ЧКХ 

ТВ системи з урахуванням обмежень, властивих об'-

єктиву камери, спотворень, що вносяться сенсором 

камери і відтворює дисплеєм. 

Ключові слова: якість зображення, чіткість, прос-

торово-частотна характеристика, об’єктив, прос-

торові частоти 

1. ВСТУП 

Одним з основних показників рівня телевізійних 

систем є чіткість зображення. Для її оцінки в телеба-

ченні використовується частотно-контрастна харак-

теристика (ЧКХ)  1 2,K   , яка являє собою залеж-

ність відносного контрасту зображення штриховий 

випробувальної таблиці з синусоїдальним законом 

зміни яскравості, де просторова частота і напрямок 

зміни яскравості характеризуються частотами 1  і 2

, обчислюваними як число напівперіодів зміни яскра-

вості (телевізійних ліній – TVL) в горизонтальному і 

вертикальному напрямках, що припадають на відс-

тань, рівну висоті кадру. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Вибір просторової частоти дискретизації є осно-

воположним при описі характеристик цифрових сис-

тем. Вона визначається числом періодів зміни яскра-

вості, що припадають на заданий інтервал.  

Для оцінки чіткості зображення, необхідно врахо-

вувати внесок всіх ланок телевізійного тракту «від 

світла до світла». Наскрізна ЧКХ телевізійного (ТВ) 

тракту «від світла до світла» може бути визначена як 

         1 2 lens 1 2 sensor 1 2 ETP 1 2 disp 1 2, , , , ,K K K K K               (1) 

де  lens 1 2,K    – ЧКХ об’єктива камери, 

 sensor 1 2,K   – ЧКХ матричного сенсора – перетво-

рювача «світло-сигнал»,  ETP 1 2,K    – ЧКХ електри-

чного тракту передачі,  disp 1 2,K   – ЧКХ відтворю-

вального дисплея – перетворювача «сигнал-світло». 

ЧКХ об'єктива залежить від його конструкції і на-

лаштувань, а також може залежати від спотворень, 

властивих різним варіантам реалізації об'єктива. За-

вдяки прогресу оптики в ідеальному випадку різні 

види спотворень можуть бути компенсовані за раху-

нок конструкції об'єктива, і принципово досяжною є 

чіткість, що забезпечується об'єктивом, обмежується 

дифракційною межею.. Для випадку, коли можна 

враховувати тільки дифракційне обмеження, ЧКХ 

об'єктива описується формулою [1-3]: 

  2

lens 1 2

2
, arccos 1K     


   
 

,  (2) 

де  

2 2

1 2 max     ,  (3) 

 max sensor4 sinh   ,  (4) 

1

2

D
arctg

f
   (5) 

Тут 0,1   – відносна частота,   – довжина 

хвилі світла,   – апертурний кут об'єктива, sensorh  – 

вертикальний розмір матричного сенсора, f  и D  – 

фокусна відстань та відносний отвір об’єктиву. Пара-

метри sensorh  та   повинні вимірюватися в одних и 

тих же одиницях. Для розрахунку ЧКХ може бути 

прийнята довжина хвилі 550 nm  , яка відно-

ситься до середньої частини видимого діапазону. 

Використання ЧКХ  lens 1 2,K    дозволяє охарак-

теризувати просторову двовимірну ЧКХ з круговою 

симетрією об'єктива камери для випадку, коли якість 

зображення обмежена тільки дифракційними власти-

востями, а інші типи спотворень на сучасному рівні 

технологій можуть бути компенсовані.  

З точки зору якості зображення рівні ЧКХ на час-

тоті Найквіста, не були б критичними, якби спотво-

рення вносив тільки об'єктив. Для SDTV спотво-

рення, що вносяться об'єктивом, можна вважати не-

значними. Для HDTV вони можуть бути відчутними. 

Для UHDTV спотворення в ряді випадків можуть 

приймати неприпустимі значення. 

Спотворення, що вносяться матричних сенсором, 

визначаються двома факторами - кінцевим розміром 

елемента матричного перетворювача "світло-сигнал" 

і похибкою, що вноситься ПЗС-структурою, яка ви-

користовується для розгортки зображення. Можна 

вважати, що дія другого чинника може бути мінімі-
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зована або повністю виключено за рахунок подаль-

шого прогресу системи розгортки. Виходячи з цього, 

ЧКХ ідеального матричного сенсора може бути ви-

значена як 

  1 2

sensor 1 2, sinc sinc
2 2a a

K
z z

  
 

   
    

   
. (6) 

З формули (6) випливає, що ЧКХ матричного се-

нсора не володіє круговою симетрією. Для діагональ-

них напрямків спад ЧКХ буде більше, ніж для гори-

зонтального і вертикального. Для 1 2, az   , тобто на 

частоті Найквіста, ЧКХ для горизонтального і верти-

кального напрямків приймає значення, яке дорівнює 

sinc 0,63662
2

 
 

 
, а на частотах дискретизації 

1 2, 2s s az    приймає нульове значення. Очевидно, 

що спад ЧКХ всередині частотного інтервалу 0, az  c 

зростанням частоти є складовою, що робить внесок у 

зниження чіткості зображення на виході камери спі-

льно з об'єктивом. 

Спотворення, що вносяться цифровим електрич-

ним трактом передачі, практично визначаються сту-

пенем стиснення зображення в цифровому кодеку і 

можуть призводити до зниження чіткості зображення 

при великому ступені стиснення. Оскільки процес 

стиснення є нелінійним, модель спотворень, опису-

ваних ЧКХ ETP 1 2( , )K   , може використовуватися з 

певною мірою умовності. 

Спотворення, що вносяться відтворює пристроєм, 

визначаються структурою екрану, відповідно до якої 

кожному відліку відеосигналу відповідає квадратний 

елемент зображення, який відтворюється у вигляді 

світиться майданчики, тобто в ідеальному випадку, 

коли не вносяться додаткові спотворення, має місце 

відповідне розмиття зображення у вигляді двовимір-

ної фільтрації з коефіцієнтом передачі, описуваної 

двовимірної ЧКХ, такий же, як для матричного пере-

творювача камери, тобто ЧКХ перетворювача "сиг-

нал-світло" описується формулою: 

  1 2

disp 1 2, sinc sinc
2 2a a

K
z z

  
 

   
    

   
. (7) 

3. ВИСНОВКИ 

Таким чином, просторова двовимірна ЧКХ об'єк-

тива камери володіє круговою симетрією, а ЧКХ пе-

ретворювачів "світло-сигнал" і "сигнал-світло" ви-

значається твором характеристик, для яких зниження 

чіткості по горизонталі і по вертикалі однаково, а для 

діагонального напрямку воно більше, що з точки зору 

суб'єктивної оцінки якості зображення узгоджується 

з анізотропією зорового сприйняття. 
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Abstract — The paper considered modulation transfer 

function  (MTF) of the through for light-to-light video 

transmission TV path, which is one of the main indicators 

for assessing the potentially achievable level of image 

clarity.  This estimate of the achievable image definition 

is estimated by the two-dimensional spatial MTF of the 

TV system, taking into account the limitations inherent 

in the camera lens, the distortions introduced by the cam-

era sensor and reproduced by the display. 
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Анотація - Розглядається питання конт-

ролю стану в провідникових лініях різними методами 

при різноманітних їх пошкодженнях. Показані різно-

манітні типи пошкоджень та способи їх знахо-

дження. Проводиться оцінка відомих методів конт-

ролю та захисту інформації. 

Ключові слова: провідні лінії зв’язку, типи пошко-

дження пошкодження,імпульсний метод, фазові 

підходи 

1.ВСТУП  

У загальній структурі системи передачі ін-

формації головною складовою є лінії зв’язку та їх 

безпека. Як засоби передачі інформації або передачі 

електричної енергії є провідні лінії зв’язку. З кожним 

роком вони збільшують свою загальну довжину, 

тому повинні збільшуватись і вимоги з якості пере-

дачі. Це та ряд інших вимог, таких як кібербезпека, 

визначають необхідність наявності технічних засобів 

з контролю цілісності та швидкої локалізації і лікві-

дації порушень у  лініях зв’язку у разі необхідності 

та захисту інформації. 

Пошук пошкоджень у лініях зв’язку усклад-

нюється ще тим, що крім таких випадків пошкоджень 

як розрив або коротке замикання, велика кількість 

пошкоджень на «часткові» пошкодження – опору, 

вплив з боку сусідніх жил через зміни властивостей 

ізоляційних матеріалів і т.п. 

Сучасні прилади для пошуку неодноріднос-

тей, які базуються на використанні методу імпульси-

вної рефлектометрії добре зарекомендували себе при 

їх використанні для високочастотних ліній зв’язку 

(коаксіальних або оптичних). Використання ж їх на 

низькочастотних провідних лініях вже не дає такого 

результату. При цьому необхідно використовувати 

зондуючий імпульс більшої тривалості, що приво-

дить до зменшення і так невисоку розрізнювальну 

спроможність. 

Велику частку в існуючій системі передачі 

даних складають лінії зв’язку, що обумовлено зруч-

ністю при виконанні з’єднань, високим коефіцієнтом 

корисної дії, незмінністю хвильового опору лінії 

[1,2]. 

Єдиним засобом забезпечення передачі да-

них із найменшими втратами та рівнем помилок най-

частіше є провідникові лінії зв’язку. При цьому 

якість самої лінії зв’язку головним чином визначає 

якість передачі від передавального приладу до прий-

мального. 

Під дією різноманітних зовнішніх та внутрі-

шніх факторів у лінії можуть виникати зміни її внут-

рішньої структури – неоднорідності. Результатом по-

шкодження може бути зміна стану лінії та її параме-

трів, що може привести до втрати інформації. 

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Для кожного із існуючих типів ліній властиві 

різні типи пошкоджень, які можуть виникати під час 

експлуатації лінії. 

Основні типи пошкоджень, які виникають в 

лінії, це: 

- замикання між жилами або між жи-

лою та екраном, а також обриви («кінцеві» неоднорі-

дності); 

- зміна фізичних параметрів лінії, та-

ких як повздовжній опір, ємність між жилами («час-

ткові» неоднорідності); 

Контроль стану лінії можна представити як 

комплекс дій, направлених на пошук пошкоджень в 

лінії зв’язку, визначення їх параметрів (тип, протяж-

ність та відстань) та захист інформації. Існують різні 

методи пошуку цих пошкоджень – вимірювання 

опору між жилами, імпульсний, вимірювання зсуву 

фаз. Найбільш поширений – імпульсний метод. Він 

забезпечує високу точність вимірювання у високоча-

стотних лініях. Але для низькочастотних ліній відомі 

методи вимірювання відстаней до пошкоджень не 

можуть забезпечити прийнятно високу розрізнюва-

льну здатність, яка виражається у десятках та сотнях 

метрів[1]. 

На сучасному етапі актуальність вимірю-

вання характеристик ліній зв’язку обумовлена необ-

хідністю оперативно визначити параметри лінії та 

визначити відстань до пошкоджень із більшою точні-

стю, ніж та, що забезпечується сучасними методами. 

Серед усіх підходів для розв’язання даного 

питання найбільш широко застосовується часовий 

підхід, обумовлений простотою розділення сигналів 

відбитих від кожного об’єкту. Але кінцева тривалість 

зондувального імпульсу являється суттєвим обме-

женням для досягнення високих показників точності 

та розрізнювальної спроможності[2]. 

Іншим підходом є фазові підходи. В прак-

тиці вимірювань відомо, що застосування саме фазо-

вих методів вимірювання різноманітних фізичних ве-

личин дозволяє отримати високих показників точно-

сті. Проте, загальним недоліком фазових методів ви-

мірювання відстаней є фазова неоднозначність при 

спробі знаходження відстаней до декількох об’єктів. 

Іншою проблемою є неточковий характер пошкод-

жень, які зазвичай оцінюються як точкові пошко-

дження. Тому фазочастотний підхід для вимірювання 

відстаней об’єктів потребує також додаткових  удо-

сконалень для підвищення точності вимірювання від-
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станей до пошкоджень, визначення розміру та харак-

теристик пошкоджень в провідникових лініях 

зв’язку[1]. Завжди необхідно визначати особливості 

застосування існуючих руйнівних та неруйнівних ді-

агностичних методів та їх застосування як для висо-

кочастотних так і низькочастотних кабельних мереж, 

а також їх можливості щодо забезпечення ідентифі-

кації пошкоджень в лінії та забезпечення збереження 

інформації.  

 

3.ВИСНОВКИ  

Розглянуто питання контролю стану провідних теле-
комунікаційних мереж різними методами при різно-
манітних їх пошкодженнях. Показані різноманітні 
типи пошкоджень та способи їх знаходження. Прово-
диться оцінка відомих методів контролю та захисту 
інформації. 
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Abstract— The question of control of a condition in con-
ducting lines by various methods at their various dam-
ages is considered. Various types of damages and ways 
of their finding are shown. The assessment of known 
methods of control and protection of information is car-
ried out. 
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Annotation - A comparative analysis of the CIECAM02 

and CIECAM16 color appearance models is given in 

terms of their use for research, development and perfor-

mance evaluation of applications for various purposes, 

including the assessment of color fidelity. The ad-

vantages and problems of the models are noted and the 

tasks of their further progress are noted.  

Key words: video applications, color reproduction, color 

appearance model, color space metric, CIECAM02, 

CIECAM16 

1. Introduction 

A common feature of modern video applications is 

that they implement the production, storage, processing, 

transmission, distribution and reproduction of color im-

ages. The performance of video applications is character-

ized by a set of parameters that determine the algorithms 

and conditions of their work, as well as the conditions of 

visual perception of images. One of the most important 

parameters is color rendition quality. 

It is customary to judge the quality of color rendition 

by the distance between the points of colors of objects of 

transmitted scene and reproduced image in the uniform 

color space. The uniform color space is determined by 

the corresponding color perception model. The distribu-

tion of color points in it is determined by color coordi-

nates associated with signals of cone apparatus of vision. 

A fundamental step in this direction was the standard-

ization in 1976 of the color appearance models CIELAB 

[1] and CIELUV [2], which have found wide use in var-

ious applications and are widely used nowadays, despite 

their inherent limitations. 

A new stage in the progress of color perception mod-

els was the model of Hunt [3], which marked the begin-

ning of the development standardized model of 

CIECAM97s [4] and more complete model CAM97c 

proposed by Hunt. As a result of further research aimed 

for improving the color perception model, the 

CIECAM02 model [5] was standardized in 2002, which 

has since become the main model used in the world. 

In 2016 ITU-R BT.2380 Report [6] was published, 

which was based on the results of studies conducted in 

Ukraine by the efforts of authors [8–11]. The estimates 

presented in the Report allow to quantify the various as-

pects of television, multimedia and cinema applications 

at various levels. These and other estimates, based on the 

use of uniform color space, are associated with the 

CIECAM02 model, which can be the basis of judgments 

about the characteristics of systems that are important for 

practice. 

As a result of further studies [12–16] conducted in the 

world, a deficiency of the CIECAM02 model was discov-

ered, which seems to be common with the CIECAM97s 

model, consisting in the fact that for some colors the sig-

nals from the model of visual system cone apparatus take 

negative values in some cases, and it could be the cause 

of failures, and this led to the search for new versions of 

the color perception model, which made up the content 

of further proposals for solving this problem. 

The authors also encountered this problem when try-

ing to determine a set of colors that evenly fill part of the 

color space reproduced by television applications. It 

turned out that it is impossible to correctly represent col-

ors that are close to monochromatic in the yellow and 

blue-violet regions of the chromaticity diagram, as well 

as colors that are close to black [17, 18]. 

The research results led to the new CAM16 system 

[19], which was the basis for the model announced for 

specification as CIECAM16 [20]. It seems natural, where 

it is possible, to replace the assessments made in the 

CIECAM02 system with the evaluations in the new sys-

tem, and the question arises how much the assessments 

defined in these two systems will differ, and that deter-

mined the subject of this study. 

2. PROBLEM FORMULATION 

The problem that is solved in this paper relates to de-

termining the ratio of colorimetric estimates of systems 

in the uniform color spaces CIECAM02 and CIECAM16, 

taking into account the luminance and color adaptation of 

the observer’s viewing system to image viewing condi-

tions and as much as possible the parameters of the image 

under consideration. 

 

3. ASSESSMENT OF THE RELATION OF COL-

ORIMETRIC ESTIMATES IN UNIFORM 

COLOUR SPACES OF CIECAM02 AND CAM16 

COLOUR APPEARANCE MODELS 
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Table 1 – Signal transformations in color appearance models CIECAM02 and CAM16 

 CIECAM02 CAM16 

Input data Tristimulus values of stimulus  , ,X Y Z  and reference white  , ,W W WX Y Z  

Reference white luminance  WL , adapting luminance  5A WL L  

Relative luminance of background  bY  and surround (average, dim, dark) 

Tristimulus values , ,X Y Z  transformation into 

cone signals , ,R G B  

The matrix of transition to cones reac-

tion in Bedford space: CATM  

The matrix of transition to cones reaction in 

Hunt-Pointer-Estevets space: HPEM  

Transition to cones reaction , , , ,X Y Z R G B , , , ,W W W W W WX Y Z R G B  

Adaptation to the light source , ,
, , , ,W W WR G B

C C CR G B R G B  

Transition from Bedford space to Hunt-Pointer-Es-
tevets space 

CAT HPE  – 

Dynamic range compression 
, , , ,AL

C C C a a aR G B R G B  

Calculate Redness–Greenness  a , Yellowness–

Blueness  b  components, and hue angle  h  
, , , ,a a aR G B a b h  

Calculate achromatic response  A , 

lightness  J  and brightness  Q  

, , a a aR G B A  

,A J Q  

Calculate chroma (C), colorfulness (M) and satura-
tion (s) 

, , , , ,

,

a a aJ a b R G B C

C M M Q s



 
 

Output data of models CIECAM02 and CAM16 , , , , ,J Q h M C s  

Transition to uniform colour space CAM02-UCS or 
CAM16-UCS more uniform to colour rendition 

J J M M h h      

 

3. Conclusion 

The presented models of color perception have differ-

ences, which make changes in the resulting color rendi-

tion. The changes are expressed in the use of two pre-

rendering matrices presented in Table 1. Research should 

be continued to establish the effectiveness of the new 

model in video applications. 
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