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Пленарна секція
УДК 621.383
Т.Ю. Білик
ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРІВ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ ОТРИМАНИХ ХІМІЧНИМ
СПОСОБОМ
В работе исследовались спектры фотолюминесценции пластин пористого кремния
полученных на разных основах в разных режимах травления. Показано что пористый
кремний демонстрирует яркую фотолюминесценцию в красно-оранжевой области
спектра (650-750 нм). Пик фотолюминесценции и ширина полосы зависит от условий
получения образца. Характер спектра указывает на большое количество кристаллитов
разного размера.
In the paper photoluminescence of stain etched porous silicon layers is analyzed
depending on wafer type and etching parameters. It is shown that porous silicon has bright,
UV-induced luminescence in orange-red (650-750) spectrum. Nature of photoluminescence
spectrum testify the presence of big quantity of nanocrystals with different sizes
Ключевые слова: Пористый кремний, фотолюминесценция, химическое травление,
спектр, нанокристаллиты
Key words: Porous silicon, photoluminescence, chemical etching, spectrum, nanocrystals
Вступ
З моменту відкриття фотолюмінісценції пористого кремнію при кімнатних температурах [1]
почалося інтенсивне вивчення його люмінесцентних властивостей з метою визначення
механізму випромінювання. Доведено, що спектральна характеристика та інтенсивність
фотолюмінісценції визначається умовами отримання, а отже прямо пов’язані з морфологією
поверхні та структурою пористого шару. Проте точні механізми фотолюмінісценції та методи
керування цим ефектом досі потребують дослідження.
1. Існуючі моделі фотолюмінісценції пористого кремнію
Під час утворення пористого шару одночасно з утворенням пор продовжується
нарощування вторинного кремнію по всій поверхні нанокристалічного кремнію, у тому числі і на
стінках пор. Його високий питомий опір в тонких стінках пор забезпечує підвищену стійкість
стінок пор до розчинення і сприяє росту крупних пор в глибину основи. Осідання вторинного
кремнію на стінках пор також відбувається у вигляді окремих розрізнених агрегатів, що дозволяє
утворюватись мілким боковим відгалуженням пор. Таким чином, згідно нашим уявленням в porSi утворюються дві системи пор: крупні «магістральні» пори мікрометрової ширини, що йдуть у
глибину основи на десятки мікрометрів і які добре видно у оптичні мікроскопи, і значно більш
короткі «нанопори», що відгалужуються від крупних пор. Непрямим підтвердженням можливості
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утворення вторинних кремнієвих агрегатів з кристалічною структурою (нанокристалітів) є
отримання пористих шарів на основах з аморфного кремнію, що люмінісцують у видимій області
спектру.
Квантово-розмірна модель [1] пов’язує процеси генерації носіїв і їх випромінювальної
рекомбінації

з кремнієвими кристалітами, а збільшення

ймовірності

випромінювальної

рекомбінації – зі зменшенням їх розмірів. Останнє тягне за собою також збільшення ширини
забороненої зони в нанокристалітах, що повинно відображатися в зсуві спектрального
положення максимуму смуги люмінесценції у високо енергетичний бік
Суперпозиційна модель [2] передбачає що смуга фотолюмінісценції складається з двох
компонент, одна з яких (високоенергетична) обумовлена рекомбінацією екситонів в кремнієвих
нанокластерах, а друга (низькоенергетична) – рекомбінацією носіїв через поверхневі дефекти
2. Отримання зразків
В роботі досліджувалися шари мікроструктурованого кремнію, отримані шляхом хімічного
травлення пластин монокристалічного кремнію орієнтації [100] р-типу (КДБ-1, 10, 40) та n-типу
(КЕФ-4.5), а також текстурованого та не текстурованого кремнію для виробництва сонячних
елементів (solar grade) та орієнтації [111] р-типу (КДБ-10) та n-типу (КЕФ-4.5) у розчині 100 мл
НF + 2 г NaNO2 + x H2О протягом 30 – 1800 с.
Досліджувані зразки після травлення були витримані 30-60 днів на повітрі та піддавалися
термічній обробці при 150 °С.
3. Спектри фотолюмінісценції
Збудження фотолюмінісценції відбувалось на довжині хвилі 365 нм.
Більшість зразків демонструє широку смугу фотолюмінісценції (100-120 нм) з піком близько
650-670 нм (рис.1).
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Рис. 1. Спектр фотолюмінісценції пористого кремнію
p-Si (solar grade) (100), 60 с
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Інтенсивність фотолюмінісценції до деякого моменту залежить від часу травлення, проте
при тривалості травлення більше 20-30 хв чіткої залежності не спостерігається. При
фотографуванні поверхні під час люмінесценції (рис. 2) видно, що світіння не є рівномірним що
підтверджується неоднорідністю спектру.

Рис. 2. Поверхня пористого кремнію в момент люмінісценції

Для кожного типу пластин можна підібрати комбінацію умов за яких утворюється значна
кількість кристалітів одного розміру, що дозволяє отримати пластини з дуже яскравою
фотолюмінісценцією (рис 3). Існування кристалітів одного розміру в такому випадку
підтверджується однорідністю спектру (рис 3) та світіння поверхні (рис 4).

1,0

I, arb. units

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
500

550

600

650

700

750

800

Wavelenght, nm

Рис. 3. Спектр фотолюмінісценції пористого кремнію
n-Si (100), 25 хв
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Рис. 4. Поверхня пористого кремнію в момент люмінісценції

Спектр у такому випадку є більш вузьким і зміщений в сторону більших довжин хвиль (690700 нм) (рис. 5).
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Рис. 5. Апроксимовані спектри фотолюмінісценції пористого кремнію:
1 – типовий спектр;
2 – спектр пластин з підвищеною інтенсивністю фотолюмінесценції.
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Висновки

Зразки

пористого

кремнію

отриманого

хімічним

травленням

при

опроміненні

ультрафіолетовим випромінюванням (365 нм) демонструють фотолюмінісценцію в червонооранжевій області спектру (650-750 нм). Спектр та розподіл світіння по поверхні вказує на те що
основну роль у фотолюмінісценції відіграють вторинні нанокристаліти утворені на поверхні в
процесі травлення. Підбираючи режими травлення, за рахунок утворення великої кількості
кристалітів одного розміру можна у 3-4 підсилити інтенсивність фотолюмінісценції
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УДК 621.382.386
Б.Б. Працюк
ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЕ ФИЛЬТРЫ НА СОСТАВЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРАХ
Представлены перестраиваемые фильтры на основе дисковых и кольцевых
составных диэлектрических резонаторов (СДР), а также на металлодиэлектрических
резонаторах (МДР).
Tunable filters based on high-Q composite disk and ring dielectric resonators (CDR) and
also on metal-dielectric resonators (MDR) are proposed.
Ключевые слова: диэлектрический резонатор, перестраиваемый фильтр.
Key words: dielectric resonator, tunable filter.
Вступление
Появление новых стандартов связи требует создания новых фильтров с динамическими
амплитудно-частотными характеристиками (АЧХ). Фильтры на диэлектрических резонаторах
(ДР) широко применяются в приемно-передающих системах [1]. Для создания перестраиваемых
фильтров на ДР в широком диапазоне частот применяют составные ДР с поперечной
неоднородностью в виде воздушного зазора (СДР) [2], которые обеспечивают перестройку
центральной частоты более чем на 20% при перемещении составных частей на единицыдесятки микрометров (в зависимости от частотного диапазона). Для расширения полосы
пропускания или полосы заграждения применяют многорезонаторные фильтры [3]. Однако при
перестройке

частоты

таких

фильтров

возможно

изменение

взаимных

связей

между

резонаторами и как следствие, изменение АЧХ фильтра. Поэтому, в данной работе
рассмотрены

варианты

построения

перестраиваемых

фильтров

на

СДР

и

МДР

с

минимизированными взаимными связями, не приводящие к расстройке АЧХ фильтра.
Одним из важнейших параметров, описывающих характеристики фильтра является
коэффициент связи ДР с линией передачи [4]. С его помощью рассчитываются АЧХ фильтра, а
также оценивается

величина вносимых

потерь

в области рабочих

частот полосно-

пропускающего фильтра и глубина ослабления полосно-заграждающего фильтра. В работе
предложена методика расчета коэффициентов связи СДР с линией передачи.
Основная часть
Для

эффективной

перестройки

резонансной

частоты

СДР

необходимо

ввести

диэлектрическую неоднородность в плоскости перпендикулярной к вектору электрического
поля. Поэтому для низшего типа колебаний в качестве диэлектрической неоднородности можно
использовать воздушную щель разделяющую ДР в плоскости симметрии на 2 части (рис.1). За
счет сильного возмущения электрического поля в воздушном зазоре резонансная частота ДР
существенно зависит от расстояния d между двумя частями.
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Рис. 1. Составные ДР и МДР с диэлектрической неоднородностью

В работе [5] представлены, нормированные зависимости значения резонансной частоты
СДР и МДР от нормированного расстояния между составными частями резонатора. Эти
зависимости применяются для расчета АЧХ фильтра в заданном диапазоне частот. Следует
отметить, что кубические и сферические резонаторы могут использоваться для построения
однорезонаторных фильтров с расширенной полосой рабочих частот[6].
В основе расчета многорезонаторных фильтров лежит расчет АЧХ фильтра на основе
коэффициентов связи. Перестройка центральной частоты фильтра приводит к изменению
коэффициентов связи и, как следствие, к расстройке АЧХ фильтра. Поэтому, в работе [7] был
предложен метод, позволяющий минимизировать взаимные связи и обеспечить перестройку
центральной частоты фильтра, сохраняя его АЧХ. На рис.2. представлена АЧХ двухрезонаторного полосно-заграждающего фильтра на несвязанных кольцевых СДР,

где

перестройка центральной частоты фильтра составила более 10%.

Рис.2. Зависимость |S21| от частоты

По такому же принципу был построен полосно-пропускающий фильтр на двух дисковых
СДР в запредельном прямоугольном волноводе [8], перестройка центральной частоты которого
составила более 10% (рис.3).
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Рис. 3. Зависимость |S21| от частоты

Одним из направлений в конструировании фильтров на ДР является использование
линий передачи с включениями МДР. Используя расчеты, приведенные в [9], был
сконструирован трех-резонаторный фильтр с возможностью перестройки центральной частоты
фильтра (рис.4.).

Рис. 4. Зависимость |S21| от частоты

Во всех вышеуказанных работах перестройка частоты осуществлялась с помощью
перемещения составных частей СДР и МДР на десятки микрометров в диапазоне
миллиметровых длин волн, что приводило к смещению резонансных частот резонатора более
чем на 10%. Поэтому, для перемещения составных частей резонаторов используется
электромеханический метод, сохраняющий высокую добротность резонаторов.
Проектирование многорезонаторных фильтров на ДР связано с проблемой расчета АЧХ
в заданном диапазоне частот. С помощью соотношений представленных в [4] коэффициенты
матрицы передачи рассчитывают на основе коэффициентов связи, которые рассчитываются в
дипольном приближении резонатора. При таком приближении ДР представляется магнитным
диполем, взаимодействующим с собственным полем волновода. Расчет коэффициента связи
СДР в аналитической форме невозможен из-за сложности вычисления дипольного момента.
Поэтому электродинамическая задача для СДР, расположенного в прямоугольном волноводе,
решается с помощью аппроксимации элементов матрицы рассеяния, найденной с помощью
метода конечных переменных.
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Выводы
В статье представлены АЧХ фильтров с перестройкой центральной частоты на СДР и МДР
в миллиметровом диапазоне длин волн. Конструкции всех фильтров были рассчитаны с учетом
нормированных зависимостей, полученных с помощью расчетов значений резонансной частоты и
коэффициентов связи СДР с линий передачи. Полученные соотношения могут быть полезны для
конструирования фильтров сверх высокочастотного диапазона на основе диэлектрических
неоднородностей.
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УДК 621.3.011:621.314
А.В. Мороз
РЕГУЛЬОВАНІ ФІЛЬТРИ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ ІЗ ЗАХИСТОМ
ІНФОРМАЦІЇ
This paper considers power supply filters for protection of sensitive data in
microprocessor systems against power analysis attacks. New methods of power supply
control based on spectrum transformation in polar coordinates as well as the modeling results
are presented.
Key words: power analysis attacks, differential power analysis, spectrum transform, power
supply filters, digital pulse-width modulation
Вступ
В сучасних електронних пристроях постійно збільшується обсяг обробки інформації, у тому
числі конфіденційної. Доступ до такої інформації може створити небажані наслідки для
власника, наприклад грошові збитки. Саме тому важливою та актуальною є проблема захисту
інформації в мікроконтролерах(МК) та мікропроцесорах від несанкціонованого доступу. Одним із
можливих способів несанкціонованого отримання інформації є зчитування та аналіз струму
споживання

мікроконтролерів

споживання

мікропроцесора

та
при

мікропроцесорів.
виконанні

Одержання

критичних

частин

характеристики
програми

може

струму
надати

зловмиснику додаткову інформацію при несанкціонованому доступі до системи [1]. Дана стаття
присвячена розробці джерела живлення мікроконтролера, що забезпечує захист інформації від
зчитування за струмом споживання.
Регульований фільтр джерела живлення для захисту інформації в мікроконтролері
Пропонується система захисту від зчитування за струмом споживання на базі джерела
живлення (рис.1).

Рис. 1.
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Джерело живлення містить силовий каскад, реактивні елементи, що разом спричиняють
спотворення струму споживання заданої форми та систему керування на базі цифрового
сигнального процесора (DSP – Digital Signal Processor). До процесора

підключено сигнал

зворотного зв’яжу по струму основного мікроконтролера, що перетворюється у двійковий код за
допомогою

аналогово-цифрового

перетворювача

(АЦП),

та

оброблюються

програмним

забезпеченням. Для вимірювання струму споживання використовується датчик струму на
неіндуктивному резисторі. Використання такого резистора дозволяє зменшити спотворення,
викликані паразитною індуктивністю резистора та покращити точність вимірювання струму
споживання. Також, введено цифровий зв'язок між основним мікроконтролером та процесором
системи керування для керування режимами роботи джерела живлення. Наприклад, можливе
включення додаткового спотворення струму споживання у місцях основного алгоритму, що
працюють з секретними даними. Секретні дані, які необхідно захистити, містяться у
енергозалежній пам’яті, яка може бути як у вигляді окремої мікросхеми, так і вбудована у
мікроконтролер. При реалізації розроблюваного джерела живлення природно постає питання:
як захиститися від випадку, коли зловмисник підключає основний мікроконтролер в обхід від
захисного джерела живлення? Адже в такому випадку можливо зчитування струму споживання
основного контролера безпосередньо. Цю проблему пропонується вирішувати одним зі
наступних шляхів:
- Підключення джерела живлення із захистом в одному корпусі з мікроконтроллером. Така
реалізація цілком можлива при використанні багатоядерних мікропроцесорів, або при реалізації
системи керування на ASIC-платформі, виконати додатковий мікроконтролер можна на
вбудованій PLD-області.
- Виконання джерела живлення та основного мікроконтролера усередині корпуса, що
відслідковує несанкціоноване відкриття, та

стирає всю конфіденційну інформацію у

енергонезалежній пам’яті. Тим самим зловмисник втрачає доступ до конфіденційної інформації.
Такий

принцип

захисту

реалізований,

наприклад

у

криптопроцесорах

IBM

4758

[2].

Криптопроцесор містить енергозалежну пам'ять, що містить секретний ключ шифрування, і
живиться від вбудованої в модуль батареї, при відключеному зовнішньому живленні. При
відкриванні корпуса, захисна мембрана вкриває плату криптомодуля, пошкоджується. Захисна
мембрана складається з двох шарів мідних провідників, між якими прокладено тонкий шар
діелектрику. При замиканні провідників між собою унаслідок пошкодження шару діелектрику,
живлення з енергозалежної пам’яті секретного ключа знімається, тим самим відбувається
стирання секретного ключа
На схемі (рис.1) не зображено інші додаткові мікросхеми пам’яті, інтерфейси введеннявиведення, оскільки вони не є основними при досягненні цілей захисту мікропроцесорної
системи за струмом споживання.
При розробці алгоритму програмного забезпечення слід мати на увазі, те що ресурси
захисного процесора обмежені, і тому необхідно якомога більше прискорити алгоритм. Зокрема
пропонується деякі операціє виконувати паралельно, при наявності такої можливості, або квазі-
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паралельно, тобто переключаючись між гілками алгоритму з почерговим обчисленням
результатів.
Основні гілки виконання алгоритму (Рис.2) наступні:
1) Зчитування поточного струму споживання на ¼ періоду виконання. Отримані дані з АЦП
струму споживання поступають на блок визначення інтегрального коефіцієнту у полярних
координатах та паралельно на блок визначення коефіцієнтів СКІ перетворення в полярних
координатах. Етапи перетворення даних АЦП ілюструє

рис.3. Дані струму споживання

переводяться з декартової системи координат у полярну. Потім обчислюється інтегральний
коефіцієнт та коефіцієнти СКІ перетворення
Зчитування струму
споживання на всьому
пероді виконання

Зчитування струму
споживання на ¼ пероду
виконання

Визначення ітнегрального
коефіцієнту струму
споживання у полярних
координатах

Визначення коефіцієнтів
СКІ-перетворення в
полярних координатах

База даних
інтегральних
коефіцієнтів
команд

База даних
коефіцієнтів
СКІ
перетворення
команд

Обчислення
кореляційного коефіцієнту
з усіма відомими
командами з бази даних

Аналіз, до якої групи відноситься дана команда
База даних команд
ні

так

Чи є інформація, до якої групи
відноситься дана команда?

ні

Генерація
довільного
хибного струму

Чи є співпадіння з відомою
командою?

Генерація хибного
струму для даної
групи

Рис.2.

так

Генерація хибного
струму для даної
команди
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Рис.3.

Порівнюючи коефіцієнти, що отримані після обчислень у реальному часі з коефіцієнтами,
що задані заздалегідь у базі даних, програма робить висновок про приналежність команди до
певної групи. Однією з особливостей пошуку у базі даних є те, що числа у базі даних
відсортовані, що значно прискорює пошук. Також, прискоренню пошуку та зменшенню обсягу
пам‘яті сприяє є той факт, що для кожної команди записується тільки одне число – його
інтегральний коефіцієнт.
2) Зчитування струму споживання на усьому періоді виконання команди або послідовності
команд та пошук у базі даних команд шляхом обчислення коефіцієнтів кореляції кривих струмів
невідомої команди відомими струмами усіх команд бази даних. Ця база даних є об’ємною,
оскільки містить інформацію про усі відліки кривих команд мікроконтролера. також пошук у базі
відбувається шляхом порівняння з кожною строчкою таблиці поточної команди, що також не
сприяє швидкодії алгоритму.
Оскільки наведені гілки алгоритму виконуються паралельно, через деякий час можна
зробити висновок про те, до якої групи команд відноситься дана команда, та яка це команда,
при чому дані про групу команди будуть отримані швидше. На основі цих даних пропонується
наступний алгоритм прийняття рішення: якщо невідомо, до якої групи відноситься дана команда,
генерується довільний струм споживання, якщо можна визначити групу команд, та немає
інформації про те, яка це конкретно команда, або на останнє на вистачає часу, то генерується
хибна команда для даної групи. Якщо можна швидко визначити яка команда конкретно зараз
виконується, генерується хибна команда для даної реальної команди.
Наведений алгоритм дозволяє, з одного боку, швидко генерувати хибні значення струмів
команди, а з іншого боку забезпечує якомога швидший пошук реальних команд та відповідних
струмів спотворення.
Висновки
1. Для класифікації послідовності команд, для подальшого оцінювання та обробки
запропоноване використання інтегрального коефіцієнту, який являє собою

значення площі

характеристики струму в полярних координатах.
2. Інтегральний коефіцієнт доцільно використовувати для швидкої класифікації команд
при подальшій реалізації системи захисту. Він має більш компактне подання та менший час
обчислення у порівнянні з записом усіх відліків АЦП з наступним обчисленням коефіцієнта
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взаємної кореляції з усіма відомими послідовностями команд з бази даних. Це дає можливість
виконувати алгоритм підрахунку інтегрального коефіцієнта не тільки за допомогою комп’ютера,
а й реалізувати його на цифровому сигнальному процесорі у системі керування джерелом
живлення для захисту за струмом споживання, що працює у реальному масштабі часу.
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Секція №1:
«Акустика та акустоелектроніка»
УДК 681.3
Н.В. Богданова, канд. техн. наук., П.А. Дегтярёв
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В AD HOC
СЕТЯХ
Предложен и обоснован способ передачи акустической информации в ad hoc сетях,
который, по сравнению с известными подходами, позволяет повысить защиту данных
во время передачи их по сети за счет уменьшения вероятности перехвата информации.
Proposed and justified method of transmission of acoustic information in ad hoc
networks, which in comparison with the known approaches that, can improve data
security during transmission over the network by reducing the probability of interception.
Ключевые слова: Ad hoc сети, хоп, путь, узел, защита, MANET.
Key words: Ad hoc networks, hop, path, link, security, MANET.
Введение
Постановка проблемы. В связи с расширением области применения беспроводных
сетей предъявляются новые более высокие требования к качеству передачи данных,
акустической информации. Особую актуальность приобретают вопросы безопасности в
беспроводных сетях, особенно это касается эпизодических (ad hoc) мобильных сетей,
использование которых предполагает отсутствие какой бы то ни было установленной
инфраструктуры (mobile ad hoc network – MANET). Большинство известных методов повышения
безопасности в основном ориентированы на сети с фиксированной структурой. Лишь немногие
работы включали рассмотрение вопросов безопасности [1]. Одним из способов решения
данных проблем является многопутевая маршрутизация [2-5].
Постановка задачи. Для решения поставленной задачи предлагается использовать
разбиение отправляемого сообщения на части и передачу их по множеству оптимальных путей.
Алгоритм, основанный на частичном представлении топологии сети, которое, в свою очередь,
может быть получено с помощью любого из протоколов маршрутизации.
Для этого необходимо определить оптимальный набор путей с точки зрения безопасности
маршрутизации, организовать разбиение сообщения на части и обеспечить надежную передачу
акустической информации в ad hoc сетях.
Непересекающиеся пути могут быть двух видов: а) пути с непересекающимися связями;
б) пути с непересекающимися узлами. Путь с непересекающимися узлами имеют только два
общих узла – узел-источник и узел-адресат. При использовании путей с непересекающимися
связями все маршруты проходят по разным каналам связи, но могут иметь несколько общих
узлов.
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Для решения поставленной задачи предлагается

использовать пороговый алгоритм разделения сообщения [2-5]. Он делит секретное сообщение
на N частей, которые называются долями (share или shadow). При этом, при наличии любого
количества частей, меньше T, невозможно получить никаких данных о секретном сообщении. В
то же время при использовании соответствующего алгоритма можно восстановить сообщение
из любого количества равного или больше T. Такой подход называют пороговой схемой
разделения сообщения (T, N) (threshold secret sharing). Другая причина использования
порогового разделения состоит в том, что генерация частей сообщения и реконструкция
сообщения

являются

линейными

операциями

(схема

Шамира

с

использованием

интерполяционных многочленов Лагранжа). Предлагаемый алгоритм является модификацией
алгоритма Дейкстры, в графах которого могут присутствовать отрицательные связи (но не
отрицательный цикл). Он отличается от классического алгоритма тем, что позволяет
помеченному узлу, вернутся к метке в случае нахождения пути с меньшей стоимостью. Для
того,

чтобы

использовать

предлагаемый

способ

во

взвешенном

графе,

необходимо

преобразовать характеристики безопасности отдельных узлов в совокупную функцию
стоимости связи, математическая модель которой рассмотрена в работе. Эта функция
определена как вероятность компрометации пути. Поэтому при использовании ее в алгоритме
поиска кратчайшего пути во взвешенном графе будет найден искомый самый безопасный. Сам
же алгоритм поиска максимального числа путей носит итерационный характер, а его схема
приведена на рис. 1.
Сначала находится самый безопасный путь и добавляется к набору путей. В
последующей итерации число путей в наборе инкрементируется. Далее приведены шаги,
предпринимаемые, чтобы найти максимальное количество путей. Каждый раз после того,
как новый путь добавляется к выбранному набору путей, выполняется преобразование
графа, которое включает разбиение вершин узлов на выбранных путях (кроме узлов
источника и адресата). Далее, выполняется модифицированный алгоритм Дейкстры для
нахождения самого безопасного пути в преобразованном графе. После этого, разделенные
узлы преобразовываются к первоначальному состоянию, все дополнительные ребра
убираются, и оставшиеся ребра группируются, чтобы сформировать новый набор путей.
Предположим, что имеется секретное сообщение K. С помощью пороговой схемы его
разделяют на N частей -

, называемых долями. Каждый из N участников системы

содержит соответственно одну часть сообщения. Такой метод деления гарантирует,
что при использовании эффективных алгоритмов любые T и N участников могут восстановить
сообщение. В то время, как от количества участников меньшего T, пороговой схемой
разделения секретной информации (T, N). Существует несколько различных схем разделения
сообщения.
В качестве примера можно привести пороговую схему Шамира с использованием
интерполяционных многочленов Лагранжа (1).
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Рис. 1. Алгоритм поиска максимального числа путей

Процесс разделения на части очень простой. Вычисляем многочлен степени (T-1) в точке
х=i

f  x   (a0  a1 x  aT 1 xT 1 )mod p

(1)

и получаем i-ю часть: S(i)=f(i), где p – большое простое число, больше чем любой из
коэффициентов, известное и разделителю и сборщику, коэффициенты

выбирают

случайным образом.
При известных T значениях многочлена степени (T-1) можно решить многочлен (т.е.
определить коэффициенты). Когда известно меньше значений, решить полином почти
невозможно (по крайней мере вычисления гораздо сложнее). Таким образом, когда
получены T частей, сборщик может восстановить исходный полином путем решения
системы линейных уравнений в конечном поле GF(p), а также при использовании
интерполяционного многочлена Лагранжа.
Рассчитаем оценку вероятности подслушивания сообщений, отправляемое по одному из
путей. Для этого рассмотрим отношение площади фигуры, образуемой в результате
пересечения зон покрытия. На рис. 2 показан принцип, по которому рассчитывается данное
отношение.
На данном рисунке сообщение передается по пути из 1 в 3. Кругами обозначена зона
покрытия каждого из узлов. Для подслушивания сообщения противник может находиться в
любой точке в пределах заштрихованной фигуры. Если же противник не попадает в зону
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обозначенную на рисунке как S 1, то он не может подслушать сообщение. Вся площадь, в
которой действует ad hoc сеть, обозначена как Sr. Таким образом, вероятность того, что
противник подслушает передаваемое сообщение, можно оценить как соотношение (2).

p

1

2

S1
Sr

(2)

3

S
S
Рис. 2. Вероятность того, что сообщение подслушано

Выводы
Таким образом, предложен новый способ передачи акустических данных в мобильных ad
hoc сетях, который, по сравнению с известными подходами, позволяет повысить защищенность
данных во время передачи их по сети за счет уменьшения вероятности перехвата или
подслушивания акустической информации.
Литература
1.

Perkins C. E., Belding-Royer E. M., Das S. R. Ad hoc on-demand distance vector

(AODV) routing // IETF Internet draft -2002. - draft-ietf-manet-aodv-12.txt
2.

Hu Y.-C., Johnson D. B., Perrig A. SEAD: secure efficient dis¬tance vector routing for

mobile wireless ad hoc networks // Proceedings of the 4th IEEE Workshop on Mobile Computing
Systems & Applications (WMCSA 2002) – 2002.- Calicoon(NY,USA)- P.3-13.
3.

Hu Y.-C., Perrig A., Johnson D. B. Ariadne : a secure on-demand routing protocol for

ad hoc networks // The 8th ACM International Con¬ference on Mobile Computing and Networking
(MobiCom 2002) – Atlanta(Georgia, USA) – 2002. - P. 12-23
4.

Sanzgiri K., Dahill B., Levine B. N., Shields C., Belding-Royer E. A secure routing

protocol for ad hoc networks //in Proc. 10th Int. Conf. Network Protocols (ICNP'02)- Paris(France) 2002. - P. 78-89
5.

Stajano F., Anderson R. The resurrencting duckling: security is-sues for ad-hoc

wireless networks // Proceedings of the 7th International Workshop on Security Protocols, Lecture
Notes in Computer Science 1796 - Springer-Verlag(Berlin, Germany)-1999. - P.172-182
Рекомендовано к публикации: к.т.н. Богданова Н.В.

26 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

УДК 534.773.2
И.Л. Вальтер
ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА НА ФОНЕ ШУМА В СЛУХОВЫХ
АППАРАТАХ
Люди, которые используют слуховые аппараты,

нуждаются в совершенных

алгоритмах шумоподавления, так как окружающий шум является причиной отказа от
использования

слухового

физиологическому

аппарата

состоянию

и

наносит

пользователя,

вред

приводит

психологическому
к

плохому

и

слуховому

восприятию и плохой разборчивости речи. Применение алгоритма шумоподавления
повышает комфорт при использовании слухового аппарата в шумном окружении.
Разработанный алгоритм, базируется на нахождении частоты основного тона. Цель
алгоритма – исключение шумовой составляющей из аддитивной смеси речевого и
шумового сигнала, в результате достигается, хотя и возникают некоторые проблемы в
высокочастотном диапазоне.
People who are used hearing aids, needed in a perfect noise-reduction algorithms, because
surrounding noise is reason of refusal of use of the hearing aid and harms to a psychological
and physiological condition of the user, leads to bad acoustical perception and bad legibility of
speech. Application noise-reduction algorithm raises comfort at using hearing aid in a noisy
environment. The developed algorithm, is based on a finding of frequency of the basic tone.
The algorithm target – an exception noise of an additive mix of a speech and noise signal, as a
result is reached, though there are some problems in a high-frequency range.
Ключевые слова: слуховые аппараты, алгоритм шумоподавления, частота основного
тона, аддитивной смесь речевого и шумового сигнала.
Key words: hearing aids, noise-reduction algorithm, frequency of the basic tone, additive mix of
a speech and noise signal
Введение
Современный мир богат звуками, которые отличаются друг от друга такими
акустическими характеристиками как спектр, громкость, экспозиция звука, ритм и тембр. В то
время как некоторые звуки приятно слушать, другие звуки являются чрезвычайно громкими или
раздражающими для слуха. Нормально слышащий человек способен концентрироваться на
интересуемом его сигнале и не обращать внимания на помехи. Если же у человека потеря
слуха, то даже с помощью слухового аппарата ему трудно услышать, то, что его интересует.
Хорошо известно, что отрицательные реакции на звуки могут приносить вред нашему
психологическому

и

физиологическому

состоянию

[1].

Поэтому,

проблемы

шума

и

шумоподавления не должны оставаться без внимания. Вместе с этим, доказано, что среднее
раздражение от нежелательных звуков у нормально слышащих людей намного ниже, чем у
людей с проблемами слуха. Люди с проблемами слуха часто жалуются на плохое восприятие в
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шумном

окружение.

Существуют

даже

данные,

которые

показывают,

что

успешное

использование слухового аппарата связано с терпимостью человека к фоновому шуму [2].
Именно поэтому основной целью в развитие слуховых аппаратов уже много лет является
минимизация отрицательного влияния фонового шума на самочувствие пользователя.
Анализируя результаты исследований проведённых Sergei Kochkin [3] можно прийти к
выводу, что пользователи удовлетворенны более чем на 70% своими слуховыми аппаратами.
Критерии, по которым оценивалась удовлетворённость, в той или иной мере связан с
цифровым подавлением шума (DNR). Приведенные исследования свидетельствуют о том, что
проблема DNR актуальна в нынешнее время, и требует тщательного изучения, разработки
новых или усовершенствования старых алгоритмов шумоподавления и выделения полезного
акустического сигнала.
1. Стратегии шумоподавления, которые используются в современных слуховых
аппаратах
Среди существующих алгоритмов выделения сигнала на фоне шума в слуховых
аппаратах, можно выделить следующие:


Подавление низкочастотного шума



Подходы на основе Цифровой Обработки Сигналов:
- обнаружение модуляции;
-обнаружение основного тона голоса.
После детального изучения существующих алгоритмов выделения речевого сигнала на

фоне шума в слуховых аппаратах было выбрано направление разработки алгоритма, который
базируется на нахождении частоты основного тона. Данное направление было выбрано из-за
того, что оно мало исследовано и представляет интерес, как альтернатива существующим
методам. Известно, что в современных слуховых аппаратах алгоритм, основанный на
обнаружение частоты основного тона, использовался в одном семействе слуховых аппаратов
VoiceFinder Adapto фирмы Oticon.
2. Описание алгоритма шумоподавления на основе нахождения частоты основного
тона
Задача определения частоты основного тона

периодического сигнала многие годы

привлекала внимание исследователей и изучается до сих пор. В случае речевого сигнала под
периодом

основного

тона

подразумевается

период

импульсов

голосового

источника,

возникающих в результате колебаний голосовых складок.
В основе разработанного алгоритма лежит алгоритм TWIN предложенный Цыплихиным
А.И. [4].
Разработанный алгоритм состоит из следующих шагов:
1. Сигнал разбивается на временные отрезки

определённой длительности (0,2 с)

пропускается через 5 полосовых фильтров с полосами пропускания 125-500 Гц, 500-1000 Гц,
1000-2000 Гц, 2000-4000 Гц,
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4000-8000 Гц.
2. В каждой полосе сигнал разбивается на две равные части (по 0,1 с). Далее
происходит нахождение частоты основного тона в каждой из частотных полос и в каждой части
сигнала.
3.Сигнал возводится в квадрат с сохранением знака. При этом подчеркиваются
интервалы, где амплитуда сигнала велика, то есть удары голосовых складок.
4. Вычисляется огибающая функция сигнала и пропускается через низкочастотный
фильтр с частотой среза, которая равна половине верхней частоты полосового фильтра, с
помощью этого подавляются высокочастотные компоненты спектра.
5. Выполняется поиск глобального максимума.
6. Выполняется поиск ближайшего максимума к глобальному максимуму. Поиск
происходит учитывая то, что минимальная частота основного тона равна 80 Гц, а максимальная
– 320 Гц. Во временной области период соответственно равен 0,0125 с и 0,003 с. Учитывая, что
в алгоритме частота дискретизации равна 22050 отсчётов, то максимум ближайший к
глобальному ищется на расстояние от 50 до 290 отсчётов. В случае если расстояние от
глобального максимума до конца интервала, на котором происходит поиск, превышает 290
отсчётов, поиск ближайшего максимума

происходит справа от глобального максимума, в

противном случае – слева.
7. Расстояние между найденными точками является периодом, тогда частота основного
тона обратная данному периоду.
8. Происходит сравнение частот основного тона найденных на первой и второй части
интервала.
9. Результат сравнения позволяет определить присутствует в сигнале речевая
информация или нет, и в зависимости от этого определить усиление сигнала на данной полосе
частот. Если разница между найденными частотами составляет более 4 %, тогда усиление на
данной полосе частот определяется равным 0.
10. В итоге получаем сигнал, ослабленный на полосах частот, где отсутствует речевая
информация.
Алгоритм реализован пакетом “Matlab”.
Различие в 4% между найденными частотами выбрано не случайным образом,
предварительно был проведён эксперимент,

суть

которого заключалась

в том,

что

определялось различие в каждой полосе фильтра между смежными интервалами в отсутствие
шума и когда шум занимал 50% полосы частот. Соотношение сигнал/шум в зависимости от
полосы колебалось от 2 до 6 дБ.
По результатам эксперимента можно сделать выводы,
1) в присутствие шума различие между частотами основного тона двух смежных
интервалов сигнала весьма значительное, от 40 до 100 %, это означает, что на интервалах
отсутствует полезный сигнал;
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2) в отсутствие шума различие не значительное от 2 до 5 % в зависимости от полосы
частот. Полученные значение различий между частотами основного тона можно использовать
как придельные значения различий в алгоритме.
3. Оценка эффективности разработанного алгоритма выделения сигнала на фоне шума
Для оценки эффективности был проведён эксперимент, который состоял из нескольких
этапов. Далее будет изложена суть, порядок действий и результаты эксперимента.

Будем

считать, что коэффициент усиления вычислен правильно, если он приравнивается нулю при
наличии шума в частотной полосе, и единице – при отсутствие шумового сигнала.
Эксперимент будет проводится с помощью пакета “Matlab”.
Необходимые составляющие:
1) алгоритм выделения полезного сигнала на фоне шума;
2) речевой сигнал;
3) программа для определения правильности вычисления коэффициента усиления.
Речевой сигнал состоит из фонемы, которые распределены в диапазоне частот от 100 до
8000 Гц. Длительность речевого сигнала составляет 2 секунды, средний уровень звукового
давления 40 дБ.
Шумовой сигнал представляет собой либо белый шум, либо окрашенный. Уровень
звукового давления шумового сигнала выбирается с расчёта соотношения сигнал/шум +10, 0, 10 дБ. Ширина полосы окрашенного шума, выбирается равной 20% процентам от ширины
полосы фильтра используемого в алгоритме и размещается по центру полосы фильтра.
Порядок проведения эксперимента:
1 этап –

определение и занесение в таблицу значений

коэффициента усиления

незашумлённого речевого сигнала. Количество циклов – 100.
2 этап – определение и занесение в таблицу значений коэффициента усиления аддитивной
смеси речевого сигнала и белого шума. Количество циклов – 100 на каждый уровень звукового
давления.
3 этап –

определение и занесение в таблицы значений коэффициента усиления

аддитивной смеси речевого сигнала и окрашенного шума. Количество циклов – 100 на каждый
уровень звукового давления.
В результате анализа полученных данных после проведения эксперимента можно сделать
следующие выводы:
1. В отсутствие шума коэффициент усиления вычисляется правильно в среднем на всех
полосах в 95% случаев.
2. При аддитивной смеси речевого сигнала и белого шума, со средним соотношением
сигнал/шум +10 дБ, коэффициент усиления вычисляется правильно в среднем на всех полосах
в 70% случаев, и это значение вырастает до 95% при соотношение сигнал/шум -10 дБ.
3. При аддитивной смеси речевого сигнала и окрашенного шума, с соотношением
сигнал/шум +10, 0 и -10 дБ, коэффициент усиления вычисляется правильно в среднем на всех
полосах в 50% случаев, при чём основной вклад в общую статистику вносит не верное
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вычисление коэффициента усиления на частотных полосах начиная с 2000 Гц. Причиной этого
видимо является то, что уровень сигнала начиная с 2000 Гц ниже на 40 дБ чем на остальном
частотном диапазоне. Очевидно, что необходимо провести дополнительные эксперименты, а
также возможные исправления некоторых аспектов алгоритма.
Выводы
В результате обзора и изучения литературы, было определено, что слуховые аппараты на
данной ступени развития полностью не удовлетворяют пользователей. Весомую роль в этом
играют алгоритмы шумоподавления, которые используются в слуховых аппаратах.
осуществлён

обзор

существующих

алгоритмов

шумоподавления

и

Был

алгоритмов

шумоподавления, которые используются в слуховых аппаратах. В результате было выбрано
направление разработки алгоритма, который базируется на нахождении частоты основного
тона.
Был разработан один из альтернативных алгоритмов, главной целью которого является
исключение шумовой составляющей из аддитивной смеси речевого и шумового сигнала. Был
проведён эксперимент для оценки эффективности разработанного алгоритма, и после
проведения аналитической роботы над результатами эксперимента, можно сказать, что главная
цель достигается, хотя и возникают некоторые проблемы в высокочастотном диапазоне
сигнала. Для полного достижения цели нужно провести ещё ряд экспериментов и возможно
внести некоторые правки в сам алгоритм.
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УДК 681.883.45
Н.Д. Гладкіх
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ГІДРОАКУСТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ
В цій статті

розглядається специфіка сучасних засобів гідроакустичного (ГА)

зв’язку, формулюються основні особливості методів сучасного ГА зв'язку. Також
формулюється задача пошуку оптимальної форми функції зміни частоти несучої ГА
сигналу, окреслюється напрямок майбутніх досліджень в цій області.
This article examines the specificity of modern hydroacoustic (GA) operators. The basic
features of modern methods of GA communication are formulated. Also the problem of finding
the optimal shape function of frequency carrier signal, is formulated. Here it is described the
direction of future research in this area.
Ключові слова: гідроакустика, зв'язок, цифрові засоби.
Keywords: hydroacustics, communications, digital means.
Вступ
Явище гідроакустичного зв’язку вже достатньо довго використовується в різних сферах
життєдіяльності

людини.

За

допомогою

засобів

цифрового

гідроакустичного

зв’язку

здійснюється обмін інформацією між підводними апаратами і надводними кораблями, донними
станціями і кораблями, підводними апаратами. В СибГУТІ, навіть, розробляють проект підводної
гідроакустичної інформаційної мережі. Незважаючи на необхідність такого явища, використання
в великому масштабі, є недоцільним за багатьох причин. Основною причиною є специфіка
гідроакустичного

каналу,

великий

рівень

завад

пов’язаних

з

ефектом

Доплера

і

багатопроменевими компонентами сигналу, що породжуються відбиттями в стратифікованому
середовищі. Для підвищення ефективності гідроакустичного зв’язку необхідно використовувати
доцільні в гідроакустиці методи захисту від завад. В цій статті наведені методи, що підвищують
завадозахищеність ГА зв'язку, сприяють його ефективності в цілому. Використання всього
арсеналу засобів по покращенню ГА зв'язку може підняту цю галузь, до останнього часу мало
перспективну, в плані прикладного використання область людських знань на рівень достатній
для практичного використання. Багато з зазначених методів є добре знайомими із радіозв'язку і
не потребують додаткових пояснень, однак в ГА каналах ці методи лише починають
використовуватись. Єдине що є дійсно специфічним - це той рівень уваги, що приділяється
методиці розширення спектру ГА сигналу, закону зміни несучої частоти. В цій статті
представлені методи, що зарекомендували себе найкращим чином.

Доцільність використання завадостійких методів в системах ГА зв’язку
Проблема полягає в фізичній специфіці ГА каналу, адже внаслідок невеликої, порівняно з
радіочастотами, швидкості розповсюдження і сильного частотно-залежного затухання, ГА
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канали характеризуються сильно обмеженою полосою частот, що підходить для зв’язку на
великі відстані, з порівняно великими доплеровськими зміщеннями при невеликій швидкості
переміщення, а також значним доплеровськими розширенням частотної полоси сигналу
(внаслідок додавання променів з неоднаковими доплеровськими зміщеннями). Розповсюдження
сигналу супроводжується розсіянням на поглинаючих границях, а також достатньо великим
часом реверберації. Все це обумовлює необхідність використання завадостійких методів в
засобах ГА зв’язку.[1]
Чому саме цифрові засоби ГА зв’язку
Основною перевагою такого підходу є легкість відновлення цифрового сигналу
порівняно з аналоговим. На спотворення форми сигналу впливають два головні чинники: [2] не
ідеальність частотної характеристики каналу і небажані шуми ззовні, що ще більше
спотворюють сигнал. Цифровий сигнал що має лише два положення менше схильний до
спотворення та інтерференції, легше відновлюється і

не накопичує шуми в процесі

ретрансляції, загалом є більш захищеним від завад порівняно з аналоговим.
Частотна модуляція
Відомо [3], що при розповсюджені ГА сигналу його частота залишається практично
незмінною, в той самий час коли амплітуди і фаза сигналу можуть сильно змінюватися в
просторі і часі. Ці факти обумовлюють

вибір некогерентних методів модуляції сигналу як

найбільш доцільних.
Розширення спектру
Спочатку методи розширення спектру використовувалися в розробці військових систем
управління і зв’язку. Наприкінці Другої Світової війни в радіолокації методи розширення спектру
використовувалися для боротьби з умисними завадами, а в наступні роки розвиток даної
технології пояснюється бажанням створити завадостійкий

системи зв’язку. Система зв’язку

називається системою з розширеним спектром у таких випадках:
1. Смуга частот значно ширша за мінімальну, необхідну для передачі даних.
2. Для розширення спектру використовується так званий розширюючий (кодовий) сигнал, що
не залежить від інформації що передається.
3. Відновлення вихідних даних приймачем відбувається шляхом порівняння отриманого
сигналу і синхронізованої копії розширюючого сигналу.[2]
В умовах швидкого руху носіїв номінальні значення продуктивності ГА зв’язку зберігали лише
пристрої, засновані на передачі сигналів з розширенням спектру. Пояснення може полягати в
тому, що такі сигнали після узгодженої фільтрації мають форму автокорреляційного відгуку
малої довжини. Після розповсюдження в багатопроменевому каналі, отриманий сигнал
складається з множини затриманих променів, і оброблений узгодженим фільтром сигнал
складається з множини зсунутих на різний час відгуків. У випадку, коли сигнал має велике
розширення і відгуки ізольовані, комплексна огинаюча кожного променевого компонента
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представлена ослабленою амплітудою сигналу що передається і фазою, що містить лише шум
оточуючого середовища. Більш того, можливість ізолювати один променевий компонент від
іншого дозволяє уникнути труднощів, пов’язаних з необхідністю компенсації випадкових
доплеровських зсувів.
Однак взятий з радіозв’язку метод розширення спектру сигналу за допомогою випадкової
(псевдовипадкової) послідовності – при використанні в гідроакустиці являється неефективним.
Іншим методом розширення спектру є неперервна зміна несучої частоти сигналу по певному
закону. Таким законом може бути лінійна залежність, степенева, тригонометрична, рад степеню
n і т.д.. Такий метод використовується в сонарах і в радіолокації. Для таких сигналів
встановлено, що при великій базі сигналу (В≥10) не менше 90% енергії сигналу лежить заданій
смузі. Якщо використати такі сигнали в цифровому гідроакустичному зв’язку, то при ширині
робочої полоси частот від одиниць до десятків кілогерц довжина розширеного за спектром
цифрового сигналу може складати сотні мікросекунд, а швидкість передачі даних буде
знаходитись в межах кількох сотень кілобіт в секунду.
Методи множинного доступу
У багатьох інформаційних мережах, включаючи ГА мережі, зв'язок - пульсуючий, і
проміжок часу, протягом якого здійснюється передача по каналу, зазвичай менше ніж проміжок
часу, протягом якого канал простоює. Таким чином, мережеві користувачі повинні спільно
використовувати ресурси каналу з максимальною ефективністю за допомогою методу
множинного доступу. Множинний доступ з кодовим поділом каналів (FDMA), ділить весь спектр
частот на смуги і надає користувачам окремі частотні канали. Через серйозні обмежень
пропускної здатності та вразливості вузькосмугових систем до перешкод, FDMA системи не є
ефективним рішенням у ГА каналах зв'язку.
Замість поділу смуги частот застосовується множинний доступ з часовим поділом каналів
(TDMA). Проводиться розподіл всього часового інтервалу на інтервали, названі фреймами.
Колізій що трапляються в результаті перетину пакетів від суміжних слотів часу можна запобігти
включенням часу захисту, який пропорційний затримці поширення сигналу у каналі. TDMA
системи вимагають дуже точної синхронізації. Наявні відмінності часу очікування в ГА каналах
вимагають значної тривалості часу захисту, що значно обмежує ефективність TDMA. Також,
реалізація такої системи є складним завданням.
Множинний доступ з кодовим поділом каналів (CDMA) дозволяє декільком користувачам
одночасно використовувати одну й ту ж смугу частот. Сигнали від різних користувачів
розрізняється за допомогою ПСП. CDMA канали забезпечують більшу пропускну здатність, вони
слабо сприйнятливі до різниці часів затримки при поширенні сигналів. Використання цього виду
множинного доступу дозволяє зменшити споживання батареї та відповідно збільшити
продуктивність мережі [2].
Зміна несучої частоти сигналу
Питання про алгоритм за яким відбуватиметься зміна несучої частоти сигналу є
достатньо важливим в ГА зв'язку.

Адже, від цього алгоритму залежить швидкість передачі
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даних і ефективність зв'язку в цілому. Складний алгоритм забезпечить належну достовірність
передаваного сигналу і більш високу швидкість, але такий алгоритм важче реалізувати і він
потребує більшої кількості обчислень, а отже, і більш потужної системи, що потребує більше
енергії. Таким чином необхідно знайти оптимальний закон зміни несучої частоти який можна
реалізувати за мінімальних витрат енергії. Метод найменших квадратів для пошуку оптимальної
форми кривої модуляції несучої частоти, забезпечує найвищу швидкість передачі інформації
при високій достовірності даних в складних горизонтальних ГА каналах протяжністю в кілька
кілометрів. Однак, як було зазначено вище, цей метод являється складним і не завжди
раціональним. Більш простим представляється використати лінійну залежність зміни несучої
частоти, або степеневу, що достатньо просто реалізувати. В цій області зараз проводяться
дослідження. Першим етапом цих досліджень є математичне і чисельне моделювання
використання таких функцій. На другому етапі порівняння отриманих результатів, вибір
оптимального рішення. Ключовим елементом таких досліджень є експериментальна частина.
На сьогодні експериментів на порівнянням ефективності різних методів маніпуляції несучою
частотою не проводилося.
Висновки
В даній статті розглянуті сучасні методи що використовуються в ГА зв'язку. Виділені
найбільш ключові моменти:
1. Використання цифрових засобів.
2. Використання частотної модуляції.
3. Розширення спектру.
4. Використання CDMA для множинного доступу.
Відкритим залишається питання про закон зміни несучої частоти сигналу. Зараз проводяться
дослідження в цій області, поки що тільки теоретичні.
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Н.В. Гриневич
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД ТЕРАПИИ НОСОГЛОТКИ
Приведена конструкция ультразвукового распылителя лекарственных веществ для
терапии носоглотки. На примере типовых конструкций ультразвуковых распылителей
показаны их недостатки в области терапии носоглотки. Полученные результаты могут
служить

объективной

опорой

для

создания

ультразвуковых

распылителей

лекарственных веществ для терапии носоглотки.
Shows the design of an ultrasonic nebulizer drugs for the treatment of nasopharynx. On
the example of typical designs of ultrasonic nebulizers are shown their weaknesses in the
treatment of nasopharynx. The results obtained can serve as an objective support for the
creation of ultrasonic nebulizer drugs for the treatment of nasopharynx.
Ключевые

слова:

ультразвуковой

распылитель,

лекарственное

вещество,

носоглотка.
Key words: ultrasonic nebulizer, drug, nasopharynx.
Введение
Если Всемирную Организацию Здравоохранения в большей степени интересуют
пандемии и заболевания, пока не нашедшие эффективных способов лечения (СПИД,
онкологические заболевания органов и систем организма), то пульмонологи, фтизиатры,
терапевты и педиатры, ториноларингологии и аллергологи «на местах» озабочены стабильно
растущим количеством заболеваний эпидемическим гриппом и гриппоподобными острыми
респираторными

заболеваниями,

пневмониями

и

ангинами,

бронхиальной

астмой

и

бронхообструктивным синдромом, ларингитами, фарингитами, эмфиземой и т.д., причем все
эти болезни имеют тенденцию к «омоложению», что явно свидетельствует о критичности
вопроса.
Заболевания носоглотки или легких, в частности бронхит, бронхиальная астма и
туберкулез легких, выходят на одно из первых мест в структуре заболеваемости. Среди
неотложных мероприятий по профилактике и лечению этих заболеваний и дыхательной
реабилитации больных важное место занимает респираторная терапия, основу которой
составляют ингаляции аэрозолей лекарственных препаратов. Все эти заболевания связаны с
поражением разных участков дыхательных путей человека, и основной проблемой лечения до
недавних

пор

оставалось

изыскание

способа

оперативной

и

эффективной

подачи

лекарственного препарата непосредственно в пораженную заболеванием область.
В

последнее

время

при

лечении

заболеваний

дыхательных

путей

широко

распространены лекарственные формы для местного воздействия в виде ингаляций аэрозолей.
Преимущество ингаляционной терапии перед другими методами заключается в более быстром
всасывании лекарственных препаратов, увеличении активной поверхности лекарственного
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вещества, депонировании его в подслизистом слое (богатом кровеносными и лимфатическими
сосудами), создании высоких концентраций лекарственных веществ непосредственно в очаге
поражения. Кроме того, минуя печень, лекарственные вещества в неизмененном виде
действуют при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких более эффективно, чем при
их пероральном применении.[1]
Методы получения аэрозоля и его свойства
Последним словом в аэрозолетерапии есть небулайзеры. Современные небулайзеры,
преобразующие жидкости в аэрозоли, решают задачу подачи лекарственных препаратов к
альвеолам легких и различным участкам бронхиального дерева. Ингаляции небулайзером не
зависимы от вдоха больного и благодаря мелкодисперсности распыляемого препарата
обеспечивают

получение

фармакодинамического

эффекта

в

предельно

малый

срок,

практически не вызывая побочных эффектов из-за почти полного отсутствия всасываемости
лекарства в кровеносную систему.
В настоящее время в медицинской практике используются три основных типа
ингаляторов: паровые, компрессорные и ультразвуковые.
Действие паровых ингаляторов основано на эффекте испарения лекарственного
вещества. Понятно, что использоваться в них могут лишь летучие растворы (эфирные масла).
Самый большой недостаток паровых ингаляторов низкая концентрация ингалируемого
вещества, как правило, меньше порога лечебного воздействия, а также невозможность в
домашних условиях точно дозировать лекарственное средство.
Компрессорные небулайзеры формируют аэрозольное облако за счет продавливания
через узкое отверстие в камере, содержащей лечебный раствор, мощного потока воздуха,
нагнетаемого компрессором.

Главное достоинство компрессорных

небулайзеров – их

универсальность и относительная дешевизна, они более доступны и могут распылять
практически любые предназначенные для ингаляций растворы.
Ультразвуковые небулайзеры распыляют раствор высокочастотными (ультразвуковыми)
колебаниями мембраны. Они компактны, бесшумны, не требуют замены небулизационных
камер. Процент аэрозоля, попадающий на слизистую дыхательных путей, превышает 90%, а
средний размер аэрозольных частиц составляет 4-5 мкм. Благодаря этому, требуемый
лекарственный препарат, в форме аэрозоля в высокой концентрации достигает мелких бронхов
и бронхиол.
Еще одним широко используемым в клинической практике свойством УЗ является его
способность

создавать

стойкие

монодисперсные

аэрозоли

лекарственных

препаратов.

Основным фармакологическим свойством медицинских аэрозолей является резкое увеличение
активной поверхности лекарственного вещества в результате дробления его на мельчайшие
частицы и использование обширной всасывающей поверхности слизистой оболочки верхних
дыхательных путей для транскапиллярного обмена препаратов [2, 3]. В настоящее время для
лечения патологии верхних дыхательных путей ультразвуковые аэрозоли применяются в
форме ингаляций, пассивно попадая при вдохе на слизистую оболочку носа [2, 4]. При этом из-
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за ослабленной функции носового дыхания при риносинуите невозможно создание адекватной
терапевтической концентрации лекарственного препарата в патологическом очаге. В то же
время, перспектива конструирования разнообразных волноводов-инструментов позволяет
создать ультразвуковой распылитель, предназначенный для доставки монодисперсной формы
лекарственного вещества непосредственно к воспаленному органу, например, в полость носа.
Эти положения послужили предпосылкой для разработки новых способов неинвазивного
лечения больных ринитами, экссудативными риносинуитами низкочастотным ультразвуком,
чему и посвящено настоящее исследование. Задачей данной работы является изучение
возможножности применения ультразвукового распыления для лечения носоглотки.
Типовые конструкции ультразвуковых распылителей
Рассмотрим

несколько

конструкций

УЗ

ингаляторов:

ингалятор

для

учреждений «ИНАЛ» (рис. 1), ингалятор индивидуального применения «Муссон»

лечебных
(рис. 2),

отличающихся простотой в изготовлении и настройке, малой стоимостью, отсутствием
дефицитных комплектующих, высокой надежностью и эффективностью [5].
Отличительной особенностью разработанных ингаляторов является наличие системы
автоматического

отслеживания

уровня

распыляемой

жидкости относительно

области

фокусирования ультразвука, что обеспечивает, с одной стороны, ее полное расходование, а
с другой – высокую стабильность дисперсного состава аэрозоля и его плотности.

Рис. 1. Ультразвуковой ингалятор «ИНАЛ»

Рис. 2. Стакан камеры УЗ ингалятора «Муссон»: 1 – Стакан; 2 – Корпус; 3 – Герметизирующая
прокладка; 4 – Винты; 5 – Накладка; 6 – Кабель; 7 – Стопорные винты; 8 – Узел держателя; 9 –
Фланец.
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Выбор

оптимальных

параметров

УЗ

ингаляторов

позволил

обеспечить

формирование аэрозоля с размерами частиц до 5 мкм (90 % от общего количества),
оптимальную производительность (не менее 0,4 мл/мин для ингалятора «Муссон», не менее
4 мл/мин для ингалятора «ИНАЛ»), полное распыление используемых препаратов.
Для

получения

сфокусированного

ультразвукового

поля

в

ингаляторе «ИНАЛ»

используется пьезоэлектрический элемент в форме диска, соединенный с алюминиевой
вогнутой линзой. Применение линзы обеспечивает не только фокусировку ультразвуковых
колебаний,

но

и

защиту

серебренных электродов пьезоэлемента от воздействий

используемых лекарственных препаратов.[6].
Представленные типы УЗ распылителей по своей сути являются ингаляторами, и для
транспортировки аэрозоля необходимо вдыхать его через специальный мундштук. Основным
назначением приборов является терапия легких, в то время как терапии носоглотки уделяется
мало значения.
Конструкция распылителя с акустической линзой и принудительной подачей
аэрозоля
Исходя

из

вышеизложенной

информации

появляется

потребность

в

создании

ультразвукового распылителя, который сможет обеспечить:
1. Производство частичек аэрозоля с малым радиусом (<5 мкм).
2. Наличие принудительной подачи мелкодисперсного аэрозоля. Данный свойство
предполагает

возможность

создания

ультразвукового

распылителя,

который

можно

использовать во время операций для терапии носоглотки.
Предлагаемое

техническое

решение

направлено

на

устранение

недостатков

существующих конструкций и создание малогабаритного, ультразвукового аэрозольного
аппарата с принудительной подачей аэрозоля.
Ультразвуковой аэрозольный аппарат содержит генератор электрических колебаний,
соединенный

с

пьезоэлектрическим

преобразователем,

выполненным

в

виде

пьезоэлектрической пластины 2, соединенной с торцевой поверхностью акустической линзы 4.
Через центр пьезоэлектрической пластины 2 и акустической линзы 4 проходит капиллярное
отверстие 3 для дренажа распыляемой жидкости 1 в распылительную камеру 5.
На частоте мегагерцового диапазона генератор создает электрические колебания
высокой частоты, равной резонансной частоте 2,64 МГц

пьезоэлектрической пластины 2,

преобразуемый за счёт пьезоэффекта пьезоэлектрической пластиной 2 в УЗ колебания,
собираемые в распылительной камере 5. УЗ колебания, возникающие в распылительной
камере 5, вызывают разрежение внутри этой полости, обеспечивающие подачу распыляемой
жидкости по капилляру 3 в распылительную камеру 5. При этом сечение капилляра 3
выбирается таким образом, что бы силы поверхностного натяжения удерживали находящуюся в
нем жидкость, исключая её самопроизвольное вытекание [7]. После образования аэрозоля
вентилятор 6 принудительно выдувает его из распылительной камеры 5.
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Рис. 3. Предлагаемая конструкция УЗ распылителя

При распылении в таком режиме 90% от числа частиц аэрозоля имеют диаметр не более
5 мкм, диаметр остальных частиц не превышает 100 мкм.
Об энергетической эффективности предлагаемой конструкции распылителя можно судить
по степени фокусировки УЗ энергии. Интенсивность звуковой энергии в фокусе линзы 4 не
менее чем в 70 раз превосходит интенсивность звуковой энергии на поверхности
пьезоэлектрической

пластины

2.

При

этом

в

процессе

распыления

жидкости

с

производительностью распыления 0,5 мл/мин расходуется не более 6 Вт электрической
энергии. Это может говорить о высокой энергетической эффективности преобразователя.
Выводы
1. Разработан новый эффективных метод лечения больных острыми ринитами,
экссудативными синуитами высокочастотным ультразвуком, Проведены расчёты акустического
преобразователя и акустической линзы.
2. Предложенная конструкция УЗ аэрозольного аппарата позволяет создать аппарат, в
котором в режиме распыления жидкости в фокусе образуется мелкодисперсный аэрозоль с
размерами частиц до 5 мкм (90 % от общего количества). Осуществляется принудительная
подача аэрозоля.
3. Данный УЗ аэрозольный аппарат обладает параметрами, позволяющими эффективно
осуществлять терапию носоглотки, а именно: малым энергопотреблением (расходуется не
более 6 Вт электрической энергии), достаточной производительностью распыления для
терапии носоглотки (0,5 мл/мин).
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УДК 534.231.2
Ю.О. Дідусенко
ФІЗИЧНІ ПОЛЯ ПЛОСКИХ АНТЕННИХ РЕШІТОК, УТВОРЕНИХ З ЦИЛІНДРИЧНИХ
П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ПОПЕРЕЧНИМ П’ЄЗОЕФЕКТОМ
Отримані аналітичні співвідношення, що описують фізичні поля плоских антенних
решіток, які складаються з довільного числа кругових п’єзокерамічних випромінювачів з
поперечним п’єзоефектом. Кожен з них представляє собою тонку поляризовану
оболонку, що здійснює пульсуючі коливання. Для моделі такої системи були сформовані
фізична та математична моделі, в розв’язку було враховано декілька типів взаємодії, а
саме, взаємодія перетворювачів по звуковому полю, що обумовлено багатократним
розсіянням хвиль, взаємодія електропружного тіла з оточуючим середовищем, взаємодія
акустичних, механічних та електричних полів в кожному з випромінювачів в процесі
перетворення енергії.
The analytical relations that describe the physical field of flat antenna arrays, which
consist of arbitrary circular piezoceramic radiators are obtained. Each of them is a polarized
thin shell, which performing the pulsating vibrations. The physical and mathematical models
such a system were formulated. They describe the physical fields of such a system
considering several types of interaction, namely, interaction of transducers on the sound field
due to multiple scattering of waves, body electroelasticity interaction with the environment, the
interaction of acoustic, mechanical and electrical fields in each of the radiators in the process
of energy conversion.
Ключові слова: фізичні поля, плоскі антенні решітки, циліндричні п’єзокерамічні
перетворювачі
Key words: physical fields, flat antenna arrays, cylindrical piezoceramic transducers
Вступ
Процес виконання проектних робіт потребує необхідність розрахункової оцінки кількісних
значень полів, які виникають при випромінюванні звуку. Зокрема такі задачі мають місце при
проектуванні та конструюванні антенних решіток. Реалізація можливостей практичного
дослідження фізичних полів антенних решіток можлива при наявності таких методів розв’язку
задач визначення фізичних полів різної природи, які допускали б аналіз фізичної суті явища,
враховуючи при цьому найбільш важливі властивості реальних плоских антенних решіток, в
особливості утворюючих ці решітки електропружних перетворювачів. На жаль, на сьогоднішній
день не існує таких методів розрахунку, які дозволили б взятии до уваги параметри
п’єзокерамики й особливості побудови перетворювачів.
Метою даної роботи є отримання аналітичних співвідношень, які описують фізичні поля,
що створюються плоскою решіткою кругових циліндричних перетворювачів, які працюють на
поперечному п’єзоефекті, з урахуванням декількох типів взаємодій, а саме, взаємодії
випромінювачів по звуковому полю, обумовленої багатократним розсіянням хвиль, взаємодії
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електропружних

тіл

з оточуючим

середовищем,

взаємодії

акустичних,

механічних

та

електричних полів в кожному з випромінювачів в процесі перетворення енергії. Характерною
особливістю розглянутої задачі є врахування властивостей п’єзокерамічних матеріалів, з яких
конструюються різні випромінювачі, та особливостей побудови перетворювачів.
Аналіз опублікованої літератури показує, що існує ряд робіт, в яких досліджується
взаємодія електропружних оболонок [1-2]. Електромеханічні взаємодії в процесі перетворення
енергії розглянуті в роботі [4]. Робота [5] присвячена дослідженню закономірностей звукових
полів, що формуються гідроакустичними антенними решітками при врахуванні багатократного
розсіяння звуку на їх елементах.
1. Фізична та математична моделі системи
Розглянемо

плоску

антенну

решітку

утворену

з

перетворювачів в формі кругових циліндрів радіусами r0

N

однакових

п’єзокерамічних

і товщинами h . Циліндричні

п’єзокерамічні випромінювачі працюють на поперечному п’єзоефекті, мають наступні параметри
матеріалу: густина кераміки – k та швидкість звуку в кераміці -

ck . Решітка перетворювачів

занурена в ідеальну рідину з параметрами c1 та 1 , кожен з перетворювачів має рідину у
внутрішньому об’ємі

з параметрами

c2

та

2 .

Поверхні

п’єзокерамічних

оболонок

електродовані та до обкладок електродів підведена напруга U0 e  i t . За такого збудження
виникають пульсуючі коливання і в середовище випромінюються звукові хвилі.
Поздовжні вісі випромінювачів паралельні між собою і розташовані на однаковій відстані
одна від одної. Для вирішення поставленої задачі введемо загальну систему координат xOy , а
також локальні прямокутні та циліндричні системи координат для кожного випромінювача, таким
чином щоб вісі Ox та Os xs були паралельні і однаково орієнтовні між собою (рис.1). Крім того
припускається, що перетворювачі мають нескінченну довжину, а їх товщини значно менше
радіусів h / r0  1 .
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Рис. 1. Плоска антенна решітка перетворювачів
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Теоретичне дослідження динамічної поведінки описаної вище електропружної системи
зводиться до сумісного розв’язку рівнянь, які описують акустичні, механічні та електричні
коливання перетворювачів і в системі, і в пружному середовищі.
2. Виведення аналітичних співвідношень, що описують фізичні поля решітки
Для опису руху оболонок будемо використовувати теорію Кірхгофа-Лява [2] та
співвідношення для п’єзокерамічних оболонок.

Позначимо зміщення серединної поверхні

j
j
оболонки в тангенціальному напрямі через u   , а в радіальному через w   , де j  1,2,..., N .

Враховуючи що п’єзокерамічна оболонка поляризована по товщині, наведемо рівняння
гармонічних вимушених коливань оболонок у вигляді:
j
d 2u  

d 2j



j
dw  

 d 2u  j  d 3w  j  
  k 2 r02u  j   0; j  1,2,..., N
 p  2 

2
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d j
d j 
 d j

j
 d 3 u  j  d 4w  j  
du  
j
  k 2 r02w  j  
 w    p  2 
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d j
d j 





r0
h

1   к  d31U0 
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 j
 j
; k  ; 2 
; p  1
; 1 та  2 - акустичні потенціали рідин
2
2
2
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Пуассона для п’єзокераміки, d31 - п’єзомодуль, k p - планарний коефіцієнт електромеханічного
зв’язку п’єзокерамічної оболонки.
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На поверхні кожної п’єзокерамічної оболонки, що контактує з рідиною, повинні
виконуватись умови рівності нормальних швидкостей часток рідини та швидкостей нормальних
зміщень поверхні оболонки:
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Зміщення оболонки для будь-якого довільного циліндру знаходяться у вигляді розкладу в
ряди за власними формами коливань оболонки:
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Запишемо вираз для акустичного потенціалу швидкості довільного циліндру в зовнішній
області, з урахуванням умов випромінення Зомерфельда, у вигляді рядів Фур’є за хвильовими
циліндричними функціями:
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Для визначення сумарного поля решітки в довільній точці простору необхідно всі поля
виразити в локальних координатах того циліндру, граничні умови якого використовуються.
Перенос систем координат виконується за допомогою теорем додавання для хвильових
циліндричних функцій [3]. В результаті використання цієї теореми отримаємо:
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де lsj - відстань між поздовжніми вісями перетворювачів, що визначається за формулою:
0, s  j
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 , s  j

.

Для внутрішнього середовища звукове поле матиме вигляд:
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Підстановка виразів (5)-(8) в диференціальні рівняння коливань оболонок (1)-(2) та
граничні умови (3)-(4) дозволяє за рахунок виконання ряду алгебраїчних перетворень, в тому
числі й на основі властивостей повноти та ортогональності кутових функцій, отримати
нескінченну систему лінійних алгебраїчних рівнянь для визначення невідомих коефіцієнтів виду
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Така система є вихідною для визначення кількісних даних всіх фізичних полів, які
утворюються в плоскій решітці п’єзокерамічних циліндричних перетворювачів. Отримана
система нескінченних алгебраїчних рівнянь вирішується методом редукції.
Висновки
Поставлена і вирішена задача отримання аналітичних

співвідношень, які описують

фізичні поля, що формуються плоскою антенною решіткою з довільної кількості циліндричних
п’єзокерамічних випромінювачів. Перетворювачі працюють на поперечному п’єзоефекті та
виконані у вигляді суцільних електропружних циліндрів. Розв’язок зведено до розв’язку
нескінченної системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Ця система є вихідною для отримання
кількісних даних о властивостях фізичних полів

решітки випромінювачів, завдяки чому
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з’являється можливість при виконанні проектних робіт розрахувати параметри фізичних полів
плоскої антенної решітки з урахуванням параметрів матеріалів перетворювачів, геометричних
розмірів решітки та її елементів, а також всіх видів взаємодій, які беруть участь в формуванні
полів.
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УДК 621.3
К.С. Дорогань
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ ТИПА РЕЗОНАНСНЫХ ТРУБ
Резонансные излучатели, использующие резонанс столба жидкости, заключенной в
трубу (полуволновую или четвертьволновую) или объема жидкости, соединенного с
трубой - горлом резонатора Гельмгольца, работают в очень узкой полосе частот. Для
жестких, например, пьезокерамических возбудителей они являются по существу
согласующими

элементами,

позволяющими

согласовать

довольно

низкое

сопротивление излучения с выходным сопротивлением преобразователя, работающего
в

квазистатическом

режиме.

Труба

должна

иметь

размер,

соответствующий

резонансному, но при существенно меньшем длины диаметре и поэтому проста в изготовлении.
Resonant emitters, using the resonance of the liquid column contained in a tube (halfwave or quarter-) or liquid

volume, coupled with the tube by the throat of the Helmholtz

resonator, operating in a very narrow band of frequencies. For piezoceramic emitters, they are
essentially matching elements, to reconcile the rather low resistance of radiation with an
output impedance transformer operating in a quasi-static mode. The tube should have a size
corresponding to the resonance, but at significantly less than the diameter, and therefore easy
to manufacture.
Ключевые слова: резонансные излучатели, полуволновая труба.
Key words: resonant emitters, half-wave tube.
Вступление
Резонансные трубы давно и широко используются в качества излучателей звука в воздух,
начиная от духовых музыкальных инструментов (труб, органов) и кончая мощными сиренами и
свитками, предназначенные для технологических целей и испытаний оборудования в условиях
мощных акустических полей.
Основная часть
Практический интерес к трубам, как к источникам узкополосного излучения звука в воду
возник лишь недавно. Этот интерес был связан с необходимостью создания дешевых
маломощных излучателей, работающих в диапазоне частот (0,1-1) f 0 и предназначенных для
исследовательских целей. Основное требование к ним - это глубоководность и долговечность
при мощности излучения единиц ватт на частотах - (0,10-1,0) f 0 при

КПД

 10% .

А

конструирование излучателей на основе силовой структуры, способных выдерживать высокие
механические нагрузки на больших глубинах, представляет собой трудно реализуемую задачу.
В литературе обсуждался вопрос о возможности использования труб, как полуволновых,
так и четвертьволновых для излучения звука под водой, но эти обсуждения ограничивались
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описанием

возможных.

Среди

этих

конструкций

обсуждались

конструкции

с

пьезокерамическими цилиндрическими преобразователями, внутренний диаметр которых равен
внутреннему диаметру трубы и с изгибным круглым диском. Цилиндрический преобразователь
предлагалось устанавливать вблизи пучности давления, изгибный - в пучности скорости. Ни
расчетов, ни эксперимент данных в большинстве работ не содержится, лишь в некоторых
представлены экспериментальные данные для резонаторов.
Достоинством полуволновых труб является то, что они мог быть открыты с обеих сторон и
использовать для работы ту среду, которая их окружает на заданном горизонте. Это важно,
поскольку в более глубоких слоях воды меньше содержится газа, поглощающего колебания и
существенно снижающего добротность трубы-резонатора, а вместе с ней и излучаемую
мощность. Кроме того, благодаря двухстороннему излучению, реакции обеих половин труб друг
друга компенсируют и она сама, независимо от собственной массы, не колеблется вдоль оси.
Однако полуволновая труба вдвое длиннее четвертьволновой, или, другими словами, при
одной и той же длине с помощью четвертьволновой трубы можно получить вдвое более низкую
частоту. Соотношение же эффективной подвижной массы колеблющейся жидкости и самой
трубы, жестко скрепленной с возбудителем, почти на порядок отличаются можно не считаться с
отсутствием компенсации реакции трубы.
Еще одним неоспоримым достоинством для возбуждения четвертьволновой трубырезонатора можно использовать устанавливаемые с ее торца хорошо разработанные серийные
пьезоблоки стержневых излучателей.
Основной особенностью резонансных труб. является их высокая добротность, благодаря
которой удается достигнуть сравнительно больших мощностей излучения. При этом, труба
играет

роль

согласующего

элемента,

осуществляющего

согласование

выходного

механического импеданса преобразователя (возбудителя) и сопротивления излучения на
основной частоте, близкой к собственному резонансу трубы и ее гармоникам
Таким образом с помощью трубы-резонатора можно получить излучение и на ее
гармониках. Если труба четвертьволновая или полуволновая, возбуждаемая источником
давления или объемной скорости в центре, то они могут резонировать на частотах, близких к
нечетным гармоникам. Если труб - полуволновая

возбуждается скоростью (линейной) на

торцах, то она будет резонировать на частотах, близких и к нечетным и к четным гармошкам.
Однако высокая добротность (более 100) может быть достигнута только при условии
малости внутренних потерь, на которые помимо соотношения размеров трубы и длины волны в
ней, a также вязкости жидкости, существенное влияние оказывают пузырьки газа. Поэтому
внутренняя поверхность трубы не должна иметь трещин и неровностей, способствующих
прикреплению газовых пузырьков, а материал трубы не должен коррозировать.
Еще одна особенность высокодобротных резонансных труб - это большие амплитуды
давления внутри трубы - в пучностях давления, приводящие к кавитации в воде. Поэтому на
заданной

глубине,

т.е.

при

заданном

пороге

кавитации

может

быть

достигнута,

соответствующая этому порогу излучаемая мощность. Однако, в кавитационном режиме
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полуволновый излучатель излучает на многих частотах, соответствующих и чётным гармоникам
и нечетным.
Вторым принципиальным ограничением излучаемой мощности глубинах, на которых еще
кавитационный порог достаточно высок, это нелинейные потери. Поскольку нелинейные потери
связаны с несимметрией, втекания и вытекания едкости при больших объемных скоростях во
время колебаний в трубе (при вытекании имеет место тангенциональный разрыв скорости
вытекающей жидкости и покоящейся окружающей среды, а при втекании его нет и в движение
вовлекается ранее покоящаяся жидкость, на что уходит энергия), предложено использовать
заостренное наружу твердое тело, средняя плотность которого равна плотности среды,
устанавливаемое на мягкой подвеске в устьи трубы. Пои этом тангенциальный разрыв скорости
будет сохраняться при движении этого тела - поршня в обе стороны.
Вывод
Таким образом, принципиальными ограничениями резонансных излучателей является
кавитация по мощности излучения и нелинейные потери при больших объёмных скоростях.
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УДК 534.14
Б.В. Донченко
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ КОРОТКИХ УЗ ИМПУЛЬСОВ В УЗКОПОЛОСНОМ
НЕДЕМПФИРОВАННО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕ БЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ СЛОЕВ
Рассмотрены

возможности

расширения

полосы

пропускания

пластинчатых

преобразователей медицинского назначения путем возбуждения ступенчатыми и
трапецеидальными импульсами.
The

possibilities

of expanding the

bandwidth of

plate transducers for

medical

purposes by the excitation step and trapezoidal pulses.
Ключевые слова: преобразователь, импульс, полоса пропускания.
Key words: transducer, pulse, bandwidth.
Введение
Вопрос получения одиночных УЗ импульсов с целью увеличения точности измерения и
повышения разрешающей способности импульсных УЗ приборов уже рассматривался в [1].
Рассматривались методы, основанные на использовании возбуждающих электрических
импульсов специальной формы и применении электрических корректирующих цепей. Оба
метода позволяют формировать одиночные импульсы с узкополосными преобразователями
без применения механического демпфера. Основное требование, предъявляемое к таким
пьезопреобразователям, по мнению авторов, заключается в том, чтобы на их амплитудночастотных характеристиках был только один ярко выраженный максимум. Математическое
выражение этого требования, необходимое для расчета акустической нагрузки, не приводится.
Указывается лишь, что такому требованию отвечают преобразователи без электрических
согласующих цепей и переходного слоя (или с тонким переходным слоем). Короткий звуковой
импульс получается за счет возбуждения в преобразователях нескольких переходных
процессов, частично компенсирующих друг друга. Это достигается подбором формы и
длительности электрического возбуждающего импульса.
Основное внимание при рассмотрении уделялось схеме формирования возбуждающего
импульса. Мы же остановимся только на влиянии формы и параметров возбуждающих
импульсов на форму УЗ импульса.
Формы импульсов представлены на рис.1. Форма возбуждающего характеризуется тем,
что знак перепада напряжения в моменты времени t1 и t2 одинаков. Это позволяет возбуждать
акустический импульс с длительностью, равной или кратной половине периода свободных
колебаний преобразователя. На это обстоятельство авторы не обращают внимания, когда
указывают, что недостатком формирующего такой импульс генератора является то, что в нем
используется только половина напряжения.
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Ступенчатый импульс

Рис. 1. Формы электрического (а) и акустического импульсов (б)

Изменением параметров элементов схемы можно было в широких пределах изменять как
высоту Uп , так и ширину ступеньки t2-t1. Добиться, чтобы пьезоизлучатель излучал акустический
импульс с длительностью, равной длительности ступеньки, можно, как правильно указывают
авторы, следующим образом. В момент времени t1 перепад напряжения Ea-Uп возбуждает УЗ
волну с амплитудой А1. Если после интервала времени τ  t 2  t 1  (2m  1)T 2 , где m= 0,1,2 …,
возбуждать волну с амплитудой первого полупериода Аn, равной по величине амплитуде
(2m+1)-го полупериода первой волны, то из-за противофазности колебаний переходный
процесс прекращается. При этом полагается, что
 αT
An  A1 e

2m 1
2

,

(1)

где α- коэффициент затухания, т.е. переходная характеристика является колебаниями,
затухающими с первого полупериода. Осциллограмм никаких не приводится.
Следует заметить, что акустический импульс определяется первой волной.

Двухступенчатый импульс
При воздействии первой ступени электрического напряжения преобразователь излучает
первый акустический импульс с длительностью, равной половине периода собственных
колебаний преобразователя, а при воздействии второй ступени – второй акустический импульс
такой же длительности и полярности, как у первого акустического импульса. Следует обратить
внимание, что первая ступенька формируется перепадом напряжения Δ U1 и части периода

Δ U 2 , а вторая – оставшейся частью ΔU и перепадом ΔU 3 .

52 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

В механически недемпфированном пьезоприемнике такой сложный акустический сигнал
возбуждают

два

экспоненциально-затухающих

синусоидальных

колибания,

сдвинутые

относительно друг друга на половину периода собственных колебаний преобразователя ( на
рис.2 из [2] они обозначены жирной линией в интервале времени τ 1 ). Из-за взаимной
компенсации этих колебаний на выходе пьезоприемника получается электрический импульс с
длительностью, равной половине периода собственных колебаний преобразователя. Этот
случай исследовался экспериментально с парой идентичных пьезопреобразователей из
керамики

ЦТС-19

с

антирезонансной

частотой

f 0  700 КГц , работающих в воде.

U

P

1

2

U1

U2

Un

U3

U2 U1

Осциллограмма выходных импульсов пьезоприемника приведена на рис.3. из [1].

t

t

t

t

t
Рис.2. Получение электрического импульса с длительностью, равной половине периода
собственных колебаний преобразователя

Этот вариант представляет интерес для преобразователя эхо-скопа с кольцевыми
элементами, число которых небольшое и электрический импульс подается от одного
генератора через линии задержки. Экспериментальный результат является доказательством
принципа работы и с одноступенчатым импульсом.

Рис.3. Осциллограмма выходных импульсов пьезоприемника
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Трапецеидальный импульс
В нем перепады напряжений имеют противоположный знак, поэтому минимальная
длительность УЗ импульса, которую можно получить в результате компенсации волн, равна
периоду колебаний T  1 f 0 . Однако, граница полосы частот такого импульса f 0, т.е. в 2 раза
меньше, чем у однополупериодного.
Представляет интерес привести интерпретацию рассмотренного метода получения
коротких УЗ импульсов в [3], где рассматривались широкополосные преобразователи
следующих типов:
НТП – неравномерно поляризованный толстый преобразователь;
ПВТП – поверхностно возбуждаемый толстый преобразователь;
НПВТП

–

неравномерно

поляризованный

поверхностно

возбуждаемый

толстый

пьезопреобразователь.
По мнению авторов [3], “широкополосность НТП, ПВТП и НПВТП позволяет излучать и
принимать с их помощью короткие УЗ импульсы. Однако, это свойство является следствием
широкополосности лишь в том случае, если эти преобразователи – минимально-фазовые
системы, т.е. такие, передаточная функция которых не имеет нулей или полюсов в правой
полуплоскости, т.е. |К(i ω )|  0 или |К(i ω )|   при Re[K(i ω )]>0. Передаточные функции НТП,
ПВТП и НПВТП обладают этим свойством, так как их модули не равны ни нулю, ни
бесконечности в правой полуплоскости”.
Известно, что для минимально-фазовой системы существует связь между AЧХ и ФЧХ.
Согласно [4], она имеет вид:


1 ln K(iξ )
argK( iω r)  
dξ .
π  ξ  ω

(2)

Если же четырехполюсник принадлежит к классу неминимально-фазовой цепи, то AЧХ и
ФЧХ можно выбирать независимо друг от друга.
Согласно [3], если в интересующем диапазоне частот AЧХ имеет вид горизонтальной
прямой, т.е. K( ω )=const (а именно этот случай фактически наблюдается у НТП, ПВТП и
НПВТП), то

 (ω0)  0 .

Если K( ω )=const и

 (ω0)  0 , то спектр выходного сигнала совпадает со спектром

входного воздействия. Поэтому при возбуждении указанных преобразователей коротким
импульсом со стороны входа на выходе преобразователя будет наблюдаться такой же короткий
импульс.
Выводы
Существуют различные типы пьезопреобразователей, не являющимися минимальнофазовыми

системами.

Например,

в

[1]

описаны

преобразователи

с

электрической

компенсацией, при которой недемпфированный пьезоэлемент возбуждается двухступенчатым
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(или двойным колокообразным) электрическим импульсом, и преобразователь излучает
короткий акустический импульс. Существуют различные варианты этого метода, в частности,
возможна электрическая компенсация свободных колебаний пьезоэлемента в режимах
излучения и приема одновременно. Однако, в любом случае пьезоэлемент возбуждается
входным импульсом сложной формы, и на его выходе появляется короткий импульс. В то же
время сам по себе такой недемпфированный пьезоэлемент является принципиально
резонансной системой, т.е. этот преобразователь не будучи широкополосным, способен
формировать короткие выходные импульсы.
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С.И. Дробушенко
ИНТОНАЦИОННАЯ СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
И МЕТОД ЕЕ ОЦЕНКИ
В статті розглянутий метод оцінки величини стимулу, його суть і методика
проведення. Наведений приклад його застосування для знаходження інтонаційної
зосередженості. Описана суть інтонаційної зосередженості.
In this article were considered magnitude estimation, its essence and procedure. There
were illustrated the example of application this method for finding pitch strength. Pitch
strength were described too.
Ключові слова: метод оцінки величини стимулу, інтонаційна зосередженість.
Key words: magnitude estimation, pitch strength.
Введение
В 1975 году американский психофизик С.Стивенс (Stevens.S) предложил метод для
исследования величины субъективных ощущений под названием - Оценка величины стимула
(magnitude estimation). За последние годы этот метод стал широко применяться в совершенно
различных областях деятельности. В астрономии с помощью него оценивают яркость звезд, в
лингвистике - понятие лингвистической компетенции, в психоакустике - интонационную
сосредоточенность (Pitch Strength). Метод довольно прост в применении, так как не требует
специальных технических средств и сложных вычислений. Он основывается сугубо на
суждениях определенных людей (наблюдателей), которые сравнивая «эталонный» стимул с
исследуемым, присуждают последнему какое-то численное значение. В данной статье метод
оценки величины (magnitude estimation) будет рассмотрен на примере нахождения упомянутой
интонационной сосредоточенности.
Суть метода
Оценка величины стимула - это техника, которая применяется для получения
объективных суждений о свойстве некоторого объекта (стимула). Этот психофизический метод
позволяет оценить величины которые не имеют физических аналогов и не могут быть оценены
другими методами. Например, такой величиной является - «удобство» пользовательских
интерфейсов. Этот вопрос весьма интересует компании, которые

анализируют качество

программного обеспечения. Ведь для пользователя важно не только наличие ПО но и
возможность его комфортного использования.
Методика

оценки

(неквалифицированным

величины
людям)

стимула

предлагается,

состоит

в

сравнивая

том,

что

наблюдателям

«эталонный»

стимул

с

исследуемыми, оценить, на сколько условных единиц они отличаются. То есть каждый
наблюдатель приписывает какое-то произвольное число стимулу в соответствии с его
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ощущением. Более сильные по сравнению с эталонным стимулом раздражители получают
обычно большие числовые значения, а более слабые — меньшие. Далее, для каждого
раздражителя вычисляется среднее арифметическое или среднее геометрическое числовых
оценок, полученных в группе испытуемых. Количество участников может быть любое, но в
литературе рекомендуют не менее десяти (Gescheider, 1997). На практике, эксперименты
успешно проводились как с меньшим количеством - четыре участника (McGee, 1998), так и с
большим.
Интонационная сосредоточенность (Pitch Strength)
Интонационная сосредоточенность – это акустический термин, который появился в
последнее десятилетие в зарубежной литературе, посвященной психофизиологии звукового
восприятия. Он характеризует звук как более или менее интонационно выраженный,
насыщенный. Примером наиболее выраженного сигнала является синусоида некоторой
частоты, наименее выраженного – широкополосный шум с той же центральной частотой. То
есть, если взять два сигнала, первый из которых будет чистый синусоидальный тон, а второй
шум на одной и той же частоте при одинаковой громкости то чистый тон будет производить
существенно более отчетливое интонационное впечатление.
Очень подробно данный вопрос был рассмотрен психоакустиком Х.Фастлом (Fastl.H) в
его книге (1). Он представил одиннадцать тестовых сигналов, для которых была оценена
интонационная сосредоточенность. Такими сигналами выступили: чистый тон, три комплексных
тона, узкополосный шум, амплитудно-модулированный тон, полосовой шум, низкочастотный
шум, гребенчато фильтрованный шум, амплитудно-модулированный шум и высокочастотный
шум. Для всех этих сигналов приведены спектральные характеристики, которые изображены на
рис.1, кроме амлитудно- модулированного шума, для него приведена временная диаграмма.
Каждый звук был смоделирован на трех частотах:125, 250 и 500 Гц и с одинаковой силой
основного тона.
Несмотря на широкую известность термина Pitch Strength за рубежом, в отечественной
литературе это понятие практически не используется. В связи с этим вкратце изложим
методику оценки такого параметра по материалам (2).
Оценка интонационной сосредоточенности производилась в

соответствии с методом

оценки стимула (magnitude estimation). В проведении исследования участвовало пятнадцать
слушателей, средний возраст которых составлял двадцать лет. Они находились в звукозаглушенной камере и слушали в наушниках подаваемые им сигналы. Количество стимулов
равнялось десяти.
Для инструктажа слушателям были представлены 3 образцовых стимула:
1 - широкополосный шум с основной частотой 10кГц;
2 - тестовый звук, который использовался для определения интонационной
сосредоточенности;
3 - комплексный гармонический тон.
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Рис. 1. Спектральные характеристики 1-9,11 сигналов, и временная характеристика 10.

Далее было отмечено, что величина интонационной сосредоточенности первого стимула
равна нулю, третьего –100. Если же величина второго стимула равна первому, то его
интонационная сосредоточенность должна быть оценена как нулевая, если же равна третьему,
то искомая величина равна 100. Когда же ощущение, что интонационная сосредоточенность
исследуемого стимула, по мнению испытуемого, лежит между первым и третьим стимулом то
он должен дать ей оценку в промежутке между двумя крайними величинами.
Если слушатель сомневался в оценке того или иного стимула у него была возможность
прослушать звук любого испытания
испытательной сессии,

еще раз и сделать свой выбор. Также в течении

после каждых четырех блоков испытаний слушатели уходили на

небольшой перерыв. Каждый блок состоял из десяти разных тестовых стимулов с одинаковой
высотой основного тона и разной интонационной сосредоточенностью. В одном блоке
испытаний каждый стимул был представлен четыре раза, в произвольном порядке.
Длительность каждого стимула составляла 500мс.
Несколько из представленных сигналов в книге (1) были повторно смоделированы в
рамках бакалаврской

работы. Это чистый тон, амплитудно-модулированный, узкополосный

шум и комплексный тон. Для всех сигналов частота основного тона была выбрана 261,63Гц,
соответствующая частоте ноты «до» первой октавы. Спектральные характеристики полученных
сигналов приведены на рисунке 2.
На

основе

смоделированных

сигналов

была

индивидуальная оценка интонационной сосредоточенности.

проведена

предварительная
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2. Спектральная характеристика: а)чистого тона, б) амплитудно-модулированного тона,
в) комплексного тона, г) узкополосного шума

Дальнейшее развитие работы состоит в проведении более масштабных исследований с
применением метода оценки величины стимула (magnitude estimation) на контингенте
отечественных слушателей.
Выводы
Метод оценки величины стимула (magnitude estimation) является весьма своеобразным
методом, поскольку он базируется на объективных ощущениях наблюдателей. Однако этот
метод эффективный и имеет широкое применение. Главным его достоинством является то, что
он позволяет провести оценку любой величины, которая не может быть определена другим
методом. Кроме того метод оценки величины стимула позволяет уловить даже небольшие
оттенки мнений и различия в оценках респондентов.
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В.А. Климков

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОДУЛЯЦИИ ШУМОВОГО СИГНАЛА
Рассмотрены особенности определения коэффициента модуляции шумового
сигнала. Данная задача характерна для оценивания разборчивости речи с помощью
объективного метода STI (Speech transmission index). Результатом работы является
алгоритм обработки тестового сигнала указанного метода.
Features of estimation of noise signal’s modulation coefficient where researched. This
task is common for rating of speech intelligibility with STI (Speech transmission index). The
result of exploration is test signals processing’s algorithm for specified method.
Ключевые слова: коэффициент модуляции, STI
Key words: modulation coefficient, STI
Введение
На

сегодняшний

день

самым

распространенным

инструментальным

методом

оценивания разборчивости речи (за пределами постсоветского пространства) является метод
STI (Speech transmission index):

Рис. 1. Схема измерений по методу STI

Тестовый сигнал является шумом, спектр которого представляет собой долговременный
спектр речи и мощность которого промодулирована по гармоническому закону [1]. Принятый
сигнал несет информацию о степени воздействия помех. При обработке вычисляется мера
этого воздействия, фактически – коэффициент модуляции тестового сигнала. Набор
усредняется и конвертируется в STI (индекс речепередачи).
Разборчивость речи удобно оценивать как вероятность правильного восприятия
фраз/слов/слогов. Формул пересчета STI в такую вероятность для русского языка не
существует, поэтому методика STI в отечественной литературе описана только с теоретических
позиций. Однако работа [2] указывает на

необходимость возместить данный пробел.

Получение автоматизированого алгоритма расчета коэффициента модуляции и есть целью
данной работы.
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1. Алгоритм оценки коэффициента модуляции в частотной области
Алгоритм

обработки

тестового

сигнала

был

проверен

имитацией

проведения

измерений. Модель сигнала в точке приема можно представить в виде:
(2)
где
в помещении,

импульсная характеристика системы, несущая информацию о реверберации
белый шум с заданной мощностью. Для наглядности представим алгоритм

с помощью блок-схемы с изображением промежуточных результатов моделирования:

Рис. 4. Алгоритм моделирования оценки коэффициентов модуляции

Анализ состоятельности оценки коэффициента модуляции дает дополнительные
указания к реализации указанного алгоритма: длительность тестового сигнала должна вмещать
целое число периодов изменения частоты модуляции (для метода RASTI – целое число
периодов гармоники наименьшей частоты в составе модуляционной функции), кроме того
точность измерений прямопропорциональна произведению ширины частотной полосы в
которой проводится анализ на длительность тестового сигнала.
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2. Результаты моделирования

Описанный алгоритм был реализован в пакете Matlab. Адекватность скрипта
подтверждается получением коэффициента модуляции равного единице при условии
отсутствия

помех,

а

также

соответствия

измеренных

коэффициентов

модуляции,

и

рассчитанных по аналитическим формулам. Коэффициент модуляции при воздействии только
шумовой помехи:
(3)
Коэффициент модуляции при воздействии только реверберационной помехи:
(4)

Суммарное воздействие определяется произведением выражений.
а) метод STI:
Анализируя

таблицу,

полученных

с

помощью

моделирования,

коэффициентов

модуляции в случае воздействия только шумовой помехи подтверждаем зависимость: значение
коэффициента модуляции есть функция парциального отношения сигнал-шум.
Для моделирования действия реверберационной помехи использовалась импульсная
характеристика 412 аудитории 12 корпуса НТУУ «КПИ» (стандартное время реверберации 1 с).
Результаты указывают на

уменьшение коэффициента модуляции с увеличением частоты

модуляции тестового сигнала. Такое воздействие основывается

на фильтрующем свойстве

реверберации: низкочастотные составляющие практически не искажаются, в отличие от
высокочастотных.
Ниже

сведем

в

таблицу

коэффициенты

модуляции,

полученные

с

помощью

моделирования и рассчитанные, для случая одновременного воздействия обоих типов помех
(SNRинтегральное=5дБ, Т60=1 с)
Таблица 1. Результаты моделирования по методу STI

Полоса частот с центральной частотой (Гц)
125
Частота модуляции тестового сигнала

0,63

250

0,74

0,91
0,74

0,8

0,92

0,72

0,84

0,56 0,6

0,82
0,63
0,71

3,15

0,24

0,44
0,54

4

0,09
0,5

0,63
0,42
0,59

1000
0,79

0,86
0,87

0,750,84
0,7

2

0,93

0,87

0,78

1

500

0,48

0,72
0,73

0,84
0,86
0,81
0,68
0,71
0,47
0,63
0,42
0,59

2000

0,13

0,45
0,47

0,7
0,7

0,44

0,56
0,59
0,42
0,52
0,33
0,48

0,11

0,37

0,11

0,27

0,22

0,007
0,011
0,006
0,003

0,08
0,08

0,3

0,016

0,09
0,07

0,33

0,0073

0,11
0,09

0,37

0,0075
0,004

0,12

0,42

8000
0,014

0,12

0,45
0,67

4000

0,08

0,0054
0,01
0,005
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6,3

0,23

0,36

0,42
8

0,5

0,37

0,17

0,13

0,32

0,26
0,38

0,004
0,005

0,05

0,07

0,31

0,005

0,03
0,22

0,08

0,004

0,06

0,04

0,35

0,38

0,03
0,24

0,07

0,005

0,06

0,12

0,39

0,41

0,06

0,26

0,01

0,19
0,42

0,15
0,41

0,45

0,25

0,35
12,5

0,33
0,46

0,28

0,13
0,5

0,3

0,39
10

0,4

0,04
0,19

0,0036
0,002

0,05

0,0033

* В каждой ячейке таблицы находится значение, полученное с помощью моделирования (над
диагональю) и значение рассчитанное по формуле (под диагональю)
б) метод RASTI
Для уменьшения времени измерений было предложено использовать более сложную
функцию огибающей мощности тестового сигнала, меньшее количество рассматриваемых
полос частот и модуляционных частот. Использование сложной модуляционной функции
уменьшает вклад в спектре мощности на отдельно взятой модуляционной частоте. Для
корректного расчета нужно использовать следующие формулы:
(для полосы с центральной частотой 500 Гц)
(для полосы с центральной частотой 2000Гц).
Сведем результаты моделирования в таблицу, аналогичную табл. 1.
Таблица 2. Результаты моделирования по методу RASTI

Полоса с центральной частотой

Полоса с центральной частотой

500 Гц

2000 Гц

Модуляционная частота, Гц
1

2

0,85

4

0,69

0,81

Модуляционная частота, Гц

0,47
0,71

8
0,25

0,58

0,45

0,7
0,47

1,4
0,43

0,45

2,8
0,31

0,4

0,34

5,6
0,2

11,2
0,1

0,27

0,21

Выводы
Программно реализован алгоритм оценки коэффициентов модуляции для метода STI.
Проведено моделирование измерений согласно данному методу и сравнение полученных
результатов с рассчитанными для рассматриваемой ситуации значениями. Проиллюстрированы
зависимости характерные для матрицы коэффициентов модуляции.
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УДК 534.14 + УДК 534.23
Д.С. Парубочий
АЛГОРИТМ ПІДТРИМАННЯ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ РІДИНИ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ДИСПЕРГУВАННЯ
Метою даної роботи є розробка алгоритму регулювання рівня рідини у резервуарі, де
проходить процес ультразвукового розпилення розчину. Підтримання необхідного рівня
дозволить отримати сильну кавітацію в зоні перед випромінювачем, що є необхідним
для ультразвукового розпилення рідини у шарі.
Були враховані різні аспекти даної проблеми, після чого розроблений алгоритм, що
задовольняв би вимоги до системи ультразвукового розпилення.
The purpose of this paper is an algorithm for adjusting the liquid level in the reservoir
where the process of ultrasonic atomization of solution take place. Maintaining the required
level will provide a “strong cavitation” zone in front of radiator, which is necessary for
ultrasonic atomization of liquid in the layer.
Were considered different aspects of the problem, then developed an algorithm that would
satisfy the requirements of ultrasonic atomization.
Ключові слова: алгоритм, кавітація, ультразвукове розпилення рідини в шарі.
Key words: algorithm, cavitation, ultrasonic atomization of liquid in the layer.
Вступ
Ефективність технологій, основаних на використанні ультразвукових (УЗ) коливаннях
високої інтенсивності, сьогодні не викликає сумніву. Вони дозволяють вирішити багато проблем,
пов’язаних з забезпеченням розмірної обробки крихкіх та особливотвердих матеріалів, зваркою
полімерів, дрібнодисперстного розпилення і т.п. Особливо ефективно застосування УЗ коливань
для інтенсифікації процесів у рідких та рідко-дисперстних середовищах (емульгування,
диспергування, дегазація, екстрагування і т.п.)
Основні ультразвукові технологічні процеси, що проходять у рідкому середовищі, основані
на створенні в них «розвиненої кавітації» [1], при реалізації котрої в рідинах виникає стійка
кавітаційна хмара, сформована зростаючими та схлопуючимися парогазовими бульбашками.
Технологічні процеси на практиці реалізуються за допомогою УЗ апаратів, що
складаються з електронного генератора та ультразвукової коливальної системи (УЗКС).
Максимальна ефективність протікання процесів забеспечується при оптимальному узгодженні
електронного генератора, УЗКС і технологічного середовища [2].
Так на основі підтверджених теоретичних даних [3] та результатів експериментальних
досліджень останніх років [4] був розроблений загальний алгоритм підтримання рівня рідини, що
ризпилюється,

на

рівні

необхідному

для

«розвиненої

кавітації»,

а

також

виконання

переналагодження частоти генератора для оптимального узгодження електронного генератора,
УЗКС і технологічного середовища.
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Постановка задачі
Розроблявся алгоритм таким чином, щоб його послідовність виконання дій забеспечувала
утворення і підтримання «розвиненої кавітації», а також дозволяла ефективно використовувати
потужності генератора.
Опис основних елементів та понять, використаних в алгоритмі
За основу для написання алгоритму було взято положення, що описує залежності
навантаження на електрогенератор від рівня рідини, що знаходиться над робочим інструментом
[3]. На рис.1 представлена ця залежність. Її можна описати так: при збілішенні рівня рідини
збільшується і на вантаження, але починаючи з певного рівня h1 починає виникати «локальна
кавітація» [1], що з подальшим збільшенням рівня рідини переростає у «розвинену кавітацію»
(рівень h0). Збільшуючи далі рівень рідини, кавітація знову стає локальною і нарешті повністю
зникає.

Рис. 1. Залежності навантаження W на електрогенератор від рівня рідини h.

Зменшення навантаження генератора при розвиненні кавітації зумовлено тим, що кавітація
зменшує акустичній опір середовища [2].
Що ж стосується виконання переналагодження частоти генератора для оптимального
узгодження електронного генератора, УЗКС і технологічного середовища, то ці данні були взяті
з роботи [4] та лягли в основу відповідної частини алгоритму.
Зобразимо структурну схему УЗ розпилення рідини в шарі (Рис.2):
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Рис. 2. Схематичне представлення установки для УЗ розпилення рідини.
1 – технічне середовище (рідина); 2 – датчик рівня рідини; 3 – ультразвукова коливальна
система; 4 – розпилена рідина.

На схемі також мають місце такі скорочення для елементів схеми:
СКРР – система контролю рівня рідини (передае данні з датчика рівня рідини на МК);
СПР – система подачі рідини (регулюється за допомогою МК);
МК – мікроконтролер;
Г – електрогенератор.
Розроблений алгоритм програмується на мікроконтролер, який вже контролює всю
роботу установки для УЗ розпилення рідини.
Опис алгоритму
Опишемо тепер беспосередньо алгоритм:
1. В резервуар з УЗКС (див. рис.2) подається об’єм рідини, що необхідний для покриття
робочої поверхні УЗКС.
2. Включається електрогенератор на певній частоті, що задана автоматично або
збережена з останняго вмикання.
3. Подається рідина зі швидкістю більшою ніж максимальна разрахована швидкість
розпилення рідини [5].
4. Знімається значення навантаження в залежності від рівня рідини. Отримуем залежність
W(h).
5. Фіксуєм значання h1, h2 і h0 (див. рис.1), де:
h1 – рівень рідини, при якому починається кавітація, тобто зменшення навантаження на
генератор при збільшенні рівня рідини;
h2 – рівень рідини, при якому: W(h1)=W(h2), h2>h0;
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h0 – рівень рідини, при якому: W(h0)=min{W(h)}, hє(h1,h2);
6. Змінюємо рівень рідини до значення h0 (запускається процес підтримання заданного
рівня рідини)
7. Запуск функції переналагодження частоти генератора для оптимального узгодження
електронного генератора, УЗКС і технологічного середовища [2] та фіксація значень f 1, f 2 і f 0, де:
f 1 і f 2 – нижня та верхня частоті діапазону переналагодження частоти;
f 0 – частота найбільш ефективної роботи УЗКС;
8. Далі підтримується рівень рідини h0 та система працює на частоті f0.
Обговорення алгоритму
Для удосконалення системи та усунення можливих помилок потрібно забеспечити постійний
контроль за навантаженням на генератор для підтримання необхідного рівня рідини та контроль
за характеристиками струму механічної гілки УЗКС [4]. Це не складно зробити, зацикливши
кроки 5-8 алгоритму, та поступово в них зменшуючи діапазон пошуку необхідних значень рівня
рідини та значення частоти.
Також можна добавити ручну підстройку за допомогою прямого контролю над блоками
схеми, або ж задаючи певні параметри в МК. Така опціональність корисна в дослідницьких
установках.
Висновки
В

представленому

алгоритмі

спостерігається

універсальність

та

загальність

його

використання і для конкретних цілей його можна швидко підстроїти під конкретні параметри. При
цьому система буде працювати ефективно використовуючи ресурси.
Були враховані характеристики рідини за наявності кавітації, що дозволило розробити
ефективний алгоритм. Його використання може спростити використання установок для
ультразвукового розпилення рідини в шарі особливо для науковців, що досліджують процес
кавітації. Також його використання дозволяє збільшити добротність системи шляхом підстройки
частоти під зміну навантажуваної рідини (технологічного середовища).
Слід зауважити, що для конкретних методів дослідження кавітації запропонований метод
досить вигідний, наприклад комбінований спосіб фото- та відеозйомки, в поєднанні з вимірами
акустичних та гідродинамічних параметрів рідини [6] може бути спрощений і певні досліджувані
параметри можуть бути здобуті шляхом здобуття їх з даних, що поступають на мікропроцесор
під час роботи системи.
Загалом запропонований алгоритм має перспективи на використання, а також на певні
удосконалення та перепрацювання у відповідності з запитами до функціональності системи та її
конкретним призначенням.
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УДК 621.3
В.А. Романова
АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В данной работе представлены срезы шумовых ситуаций, которые содержат
цифровую запись шума, его спектральные характеристики, сведенья об уровнях
громкости звука. Рассмотрена обобщенная струкурная схема и общие принципы
построения шумомера.
This paper presents slices of noise situations, which include digital recording noise, its
spectral characteristics, information about its sound level. We consider the general chart of
sound level meter and its general principles of construction.
Ключевые слова: шум, шумомер, спектр, уровни звука, децибелы.
Key words: noise, sound level meter, spectrum, sound levels, decibel.
Введение
Современная

литература

располагает

достаточным

количеством

материалов,

относящихся к исследованию уровней шумов для различных ситуаций. Но эти материалы
являются обобщенными и усредненными.

Мы предполагаем, что представляет собой

определенный интерес конкретное исследование звуков окружающей среды, в которой обитает
человек, в частности житель города Киева. Как известно, Киев характеризуется особой
холмистостью, густонаселенностью и плотными транспортными потоками. Для этих ситуаций в
данной работе представлены срезы шумовых ситуаций, которые содержат цифровую запись
шума, его спектральные характеристики, сведенья об уровнях громкости звука и фотографии
места измерения. Имеющиеся материалы дают представление не только о звуковой среде, но
и представляют собой полезную информацию при построении сложных звуковых комбинаций
аудио- и видеопродукции.
Шумомер
Для измерения уровня звукового давления используются приборы – шумомеры. В
соответствии с ГОСТ 17187-81(СТ СЭВ 1351-78) «Шумомеры. Общие технические требования и
методы испытаний» шумомеры должны состоять из измерительного микрофона, электрической
цепи

с

корректирующими

фильтрами

и

измерительного

прибора

с

временными

характеристиками F (быстро), S (медленно), I (импульс). Дополнительно в шумомерах
допускается характеристика Пик (пиковое значение). Импульсные шумомеры с временной
характеристикой I или Пик должны иметь и временные характеристики F и S или одну из них.
Общая схема шумомера выбрана так, чтобы его свойства приближались к свойствам
человеческого уха. Поскольку чувствительность уха зависит как от частоты звука, так и от его
интенсивности, в шумомере используются несколько комплектов фильтров, отвечающих разной
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интенсивности шума. Данные фильтры позволяют имитировать АЧХ уха при заданной
мощности звука. Эти фильтры называются А, B, C и D (рис. 1).

Рис.1. Относительная частотная характеристика

Фильтр А примерно соответствует АЧХ "усредненного уха" при слабых уровнях шума,
фильтр B - при сильных уровнях шума. Характеристика с индексом С мало зависит от частоты в
значительной части слышимых частот, в то время как характеристика с индексом А находится в
сильной

зависимости

от

частоты

ниже

1000

Гц.

Корректирующая

характеристика,

индексированная буквой D, была предложена относительно недавно и предназначена для
измерений авиационного шума и не может считаться такой общей как корректирующие
характеристики с индексами А, В, С.
В настоящее время для нормирования шума применяются только фильтры А и С
(последний - для оценки пиковых уровней шума). Последние версии стандартов на шумомеры
не устанавливают требований к фильтрам B и D.
Обобщенная структурная схема шумомера имеет следующий вид:

Рис.2. Обобщенная структурная схема шумомера

Поскольку амплитуда сигнала поступающего на микрофон

мала,

необходимо

соответствующее его усиление. Усиленный на входе шумомера усилительным каскадом
электрический сигнал подвергается частотной коррекции стандартными корректирующими
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схемами А, В, С и/или D или фильтруется внешними полосовыми фильтрами. Затем сигнал
опять усиливается соответствующим усилительным каскадом и подается на блок детектора и
от его выхода на стрелочный измерительный прибор или после преобразования на цифровой
индикатор, который показывает уровни звука или уровни звукового давления в дБ. Отметим, что
блок детектора стандартного шумомера содержит среднеквадратичный детектор, но может
быть также снабжен пиковым детектором. Запоминающее устройство фиксирует максимальное
пиковое или среднеквадратическое значение, измеряемое в импульсном режиме шумомера.
Транспортные шумы
Источниками шума движущегося автотранспорта является шум ходовой части, шум
качения и шума обтекания (ветра).
В легковых автомобилях шум ходовой части является основным при его разгоне и езде
на низких передачах, в то время как при скоростном движении данный шум перекрывается
шумом качения и шумом ветра.
Самыми тихими являются гладкие сухие асфальтовые покрытия. При крутом повороте
дороги или при поворотах на большой скорости, а также при резком торможении и разгонах
прибавляется неприятный шум от трения по поверхности дороги.
Шум автомобиля в транспортном потоке – это типичный широкополосный шум, в котором
присутствуют дискретные составляющие на низких и средних частотах.
Подольский спуск. Брусчатка. На рис. 3 представлена временная реализация
проезжающего автотранспорта. Измерения производились на расстоянии
Средний уровень шума

2 м от дороги.

76 дБА, максимальный уровень звука 89 дБА, а минимальный

измеренный уровень звука составил 41 дБА – при данном уровне машин нет, звук не слышен.
На полученном изображении

видно приближение и отдаление звука от одного канала к

другому. Звук правого канала копирует звук левого канала, но с небольшим сдвигом.

Рис. 3. Временная реализация шума машин, дорога - брусчатка.

Что касается спектра данного шума, то здесь мы получаем пик в области 1 кГц. С ростом
частоты уровень звука падает, но при этом можно заметить небольшие подъемы частоты, с
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периодичностью в 1 кГц, а значит данный шум носит гармонический характер, хотя и
энергетически малозначим.

Рис.4. Спектр шума машин, дорога – брусчатка
Подольский спуск. Троллейбус. Данный

спектр характеризует шум, издаваемый

троллейбусом. Уровень звука 79 дБА. После замены старого состава киевских троллейбусов,
среди звуков города появился новый характерный звук, благодаря которому троллейбус можно
услышать еще задолго до его появления. Это характерный писк, с металлическими призвуками.
Звук имеет интонационный характер на слух, а его спектр характеризируется набором
квазигармоник, которые и видно в его спектре. Энергетический пик приходится на область в 1
кГц.

Рис.5. Спектр шума троллейбуса.
Пр. Победы. Грузовик. Измерения и запись ведутся из машины, грузовик проезжает слева
от машины, расстояние приблизительно в 1 м. Средний уровень шума составляет 86 дБА.
Гармонический ряд отсутствует. С ростом частоты уровень звука уменьшается. Энергетически
звук силен в области от 1 до 2 кГц.

Рис. 6. Спектр шума грузовика.
Шум рельсового транспорта. На шумовой режим, особенно больших городов,
значительно влияют шумы железнодорожного транспорта, трамваев и открытых линий
метрополитена.
Часть воздушного шума при качении колес вагона по рейкам передаётся через пол, окна,
стены вагона, а при движении в туннеле – через потолок во внутренний салон. Кроме того, от
колес вагона на другие конструктивные элементы передаётся звуковая вибрация, в результате
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чего в процессе шумоизлучения в пассажирском вагоне добавляется еще одна составляющая
воздушного шума.
Итак, мы проводили измерения на станции метро «Вокзальная».

Уровни шума,

полученные на эскалаторе составили 70-72 дБА, источниками которых являются движущие
механизмы и голоса людей, несколько раз переотраженные в туннеле. Максимальный уровень
шума на станции составил 95 дБА, при разгоне поезда 78 дБА, а при торможении 82-85 дБА.
Уровни шума на станции при отсутствии поездов составили 68-72 дБА. Уровень шума в вагоне
метро 84 дБА.

а)

б)
Рис. 7. а) спектр шума метро при отъезде со станции; б) спектр шума метро при
торможении.
Отметим, что спектры шума метро при разгоне и торможении схожи между собой. Как
видно из полученных спектров, с ростом частоты уровень звука уменьшается. Гармонические
составляющие отсутствуют. При разгоне звук более благоприятный для слуха, чем при
торможении. Связано это с тем, что при торможении мы слышим характерный неприятный
скрежет тормозных колодок о тормозные барабаны, а при разгоне – звук электромотора,
который наращивает обороты.
Центральный киевский железнодорожный вокзал. Уровень шума громкоговорящей связи
80 дБА. Такой высокий уровень шума связан с архитектурой помещения: купольный потолок,
много мрамора, неровные стены (колонны, ниши), за счет чего получается очень большое
время реверберации и множество переотражений. А если стоять на одной из лестниц, ведущих
к переходу от Центрального вокзала к Южному, можно заметить очень насыщенное диффузное
поле -

там звук громкоговорящей связи настолько сливается с отраженными отзвуками,

пришедшими с опозданием, что слова диспетчера становится абсолютно неразборчивыми.
Наилучшая слышимость наблюдается внизу в центре вестибюля.
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Трансформаторная будка.

Рис.8. Спектр шума трансформаторной будки

Основная и наибольшая часть энергии сконцентрирована в области до 1 кГц. Звук
фоновый, при длительном воздействии вызывает нервное напряжение. Уровень шума составил
48 дБА при окружающем шуме улиц 46 дБА.
Выводы
Каждый день человек подвергается влиянию окружающей среды, испытывая на себе
определенные уровни шума. Как видно из наших исследований, средний уровень транспортных
шумов составляет порядка 80 дБА , что негативно сказывается на здоровье человека, в
частности на нервной системе. Поэтому для жителей, образ жизни которых связан с
длительным пребываением в центральных городских зонах повышенной шумности (75-80 дБ и
выше), особо важную роль играет разгрузочный отдых в относительно тихих районах города.
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УДК 538.8
Є.В. Фрідліб
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТЕРЕОФОНИЧЕСКИХ
МИКРОФОННЫХ СИСТЕМ
Рассмотрены схемы построения микрофонных стереосистем и проанализированы
методы их сравнения. Введено понятие относительного радиуса начальной гулкости, как
параметра

определяющего

расстановку

микрофонов

в

закрытых

помещениях.

Предложен способ субъективной оценки качества звучания стереофонической записи.
This article consists of construction of stereo microphone techniques review and the
methods of their analysis. Introduced the concept of the relative radius of the initial hum, as a
parameter defining the alignment of the microphones in enclosed spaces. Offered the method
for subjective assessment of stereo recording sound quality.
Ключевые

слова:

микрофонные

стереосистемы,

оценка

качества

записи,

относительный радиус начала гулкости.
Key words: microphone stereo system, recording quality assessment, relative radius of the
initial hum.
Введение
На практике применяются несколько подходов к произведению записи фонограмм, одним
из которых является запись с использованием двух и более приемников объединенных в
стереопары для создания двухканальной записи. Существующие микрофонные стереосистемы
можно разделить на две основные группы:


совмещенные стереосистемы – такие как XY-stereo, MS-stereo, Blumlein stereo.
Микрофонные капсюли в этих системах располагаются максимально близко друг от
друга;



раздельные стереосистемы – АВ, DIN stereo, NOS stereo, ORTF stereo, Baffled stereo.
Микрофонные капсюли находятся в этих системах на некотором расстоянии друг от
друга.
Задач связанных с записью звука множество. Большинство из них можно решить

используя один канал, однако это связано с дополнительными трудностями на этапе постобработки, а в отдельных случаях делает почти невозможным передачу достоверного
пространственного впечатления. Последнее и является основной причиной, которая приводит к
использованию микрофонных стереосистем. Естественно, каждая система обладает своими
акустическими характеристиками, рассмотрению которых и посвящена данная работа.
Оценка качества стереофонического звучания
Пожалуй, основным инструментом оценки качества звучания является слуховой аппарат
человека, так как определение акустических особенностей музыкальных записей при помощи
технических средств во многих аспектах представляется слабо реализуемым. Учитывая
индивидуальность характеристик слуха, произведенная оценка будет субъективной. Чтобы
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иметь

возможность

обобщать

полученные

результаты

-

предложим

метод,

который

заключается в приведении к единой терминологии и нормировании критериев всех тех
ощущений, которые могут возникнуть у человека участвующего в процедуре оценки.
Процесс слухового восприятия можно условно разделить на два функциональных этапа –
анализ и синтез. На этапе анализа формируется множество ощущений, которые соединяются в
единый звуковой образ на этапе синтеза, что и определяет реакцию слушателя на исходное
звуковое воздействие. Указанные процессы анализа и синтеза лежат в основе эстетического
восприятия непрерывно изменяющейся во времени и пространстве «живой» звуковой картины.
Для обобщенной оценки качества звучания может быть использована линейная многомерная
модель вида

где

– величины основных статистически независимых ощущений или признаков качества,

оцениваемые по специальным психофизическим шкалам;

- весовые коэффициенты,

которые определяют значимость каждого основного ощущения при формировании общей
оценки.
Определим в табл. 1 признаки качества стереофонического звучания.
Табл. 1
Признак качества

Номер группы i

1. Ширина звуковой панорамы

1

0,13

0,24

2. Объемность звучания

2

0,14

0,9

3. Прозрачность, четкость, раздельность звучания

3

0,2

0,09

4

0,22

0,17

5. Передача басовых звуков без излишней гулкости

5

0,18

0,15

6. Заметность шумов и помех

6

0,12

0,04

7. Слишком общий термин, не относящийся к одной

7

0,01

0,21

различных инструментов или их групп
4. Естественность и богатство тембров
инструментов и голосов

из этих групп
Здесь

и

- средние значения частностей употребления экспертами каждого из

критериев соответственно для групп квалифицированных (музыканты, звукорежиссеры) и
обычных (неподготовленных, без дефектов слуха) слушателей. Все группы признаков, кроме
последнего (i=7), значимы. Однако они не являются статистически независимыми факторами.
Поэтому можно предположить, что число основных критериев качества существенно меньше.
Их выделение из исходной совокупности (1 - 7) производится при помощи факторного анализа,
в результате которого основными группами определим
прозрачность;

– пространственное впечатление и

- естественность и богатство тембров, гулкость басов;

– чистота звучания.
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Продемонстрируем

применения

данной

методики

на

примере

исследования

стереоамбиофонических систем (рис. 1). В этом случае основной вес в финальной оценке
имеет пространственное впечатление.

Рис. 1

Здесь на рис. 1а показано расположение микрофонов, на рис. 1б – громкоговорителей, на
графике 1в по оси абсцисс отложен порядковый номер системы, а по оси ординат обобщенная
оценка качества звучания Q. Наилучшие результаты показала система из 11 каналов и ее
внедрение является безусловно перспективным. Однако на сегодняшний день наиболее
распространены двухканальные системы воспроизведения,

поэтому очень актуальным

остаются исследование, оценка и классификация свойств микрофонных стереопар.
Относительный радиус начала гулкости
Одной из основных задач стереозаписи является передача акустической атмосферы
первичного помещения. Это свойство можно численно охарактеризовать акустическим
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отношением. При проектировании музыкальных помещений пользуются также понятием радиус
гулкости, который представляет собой границу между зоной действия прямого звука от
источника и полем реверберации. Однако при произведении записи необходимо учитывать
направленные свойства микрофонов для чего введем понятие относительного радиуса начала
гулкости:

Где

– абсолютный радиус гулкости помещения
– некая константа, равная акустическому отношению на расстоянии, при котором начинает

субъективно проявляться реверберация.
- коэффициенты осевой концентрации источника и микрофона
– коэффициенты полезного действия, физический смысл которых здесь
проявляется в том, что не все лучи прямого звука попадают в зону приема микрофона.
Таким

образом,

при

помощи

этого

параметра

можно

регулировать

плотность

реверберационных и прямых звуков в записи, как путем перемещения микрофонов
относительно ОРНГ, так и изменением параметров самих микрофонов.
Вывод
Умение грамотно оперировать с акустическими параметрами помещений и наличие
четкой классификации стереофонических микрофонных систем существенно облегчают труд
звукорежиссера и сокращают время необходимое для выбора той или иной микрофонной
схемы. Это особенно важно для проведения трансляций в прямом эфире и записи живых
концертов и выступлений.
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Секція №2:
«Мікро- та наноелектроніка»
УДК 621.383.4
А.Г. Вебер
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ФЭП КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
В

данной

статье

преобразователей

на

рассмотрены

основе

основные

конструкции

монокристаллического

кремния

фотоэлектрических
для

космического

применения. Проанализированы факторы, влияющие на параметры преобразователей, и
основные технологии, которые способны увеличить радиационную стойкость ФЭП.
This

article

discusses the

basic constructions

of photovoltaic

cells based

on monocrystalline silicon for space application. It is showed the main factors influencing the
parameters of converters and technology for radiation resistance of solar cells.
Ключевые

слова:

кремний,

солнечные

батареи,

фотоэлектрические

преобразователи, радиационная стойкость.
Key words: silicon solar cells, photoelectric transducers, radiation resistance.
Введение
В последнее время разработка альтернативных источников энергии является одним из
основных направлений развития современной фотоэнергетики. Особенное внимание уделяется
преобразованию солнечного излучения на основе полупроводниковых солнечных батарей (СБ).
Потому что Солнце остаётся самым мощным, экологически чистым, естественным и
общедоступным источником энергии на нашей планете. Запасы энергии Солнца практически
неисчерпаемы и могут обеспечить все потребности человечества. Тенденции развития данной
отрасли

позволяет

говорить

о

реальной

возможности

обеспечения

человечества

электричеством с помощью преобразования энергии Солнца.
Солнечные элементы являются незаменимыми источниками питания в космосе, где их
устанавливают на космических аппаратах и станциях. Солнечные батареи в космонавтике
занимают доминирующее положение среди других источников автономного энергопитания. СБ
снабжают электроэнергией аппаратуру спутников и системы жизнеобеспечения космических
кораблей и станций, а также заряжают электрохимические аккумуляторы, используемые на
теневых участках орбиты [1]. Необычные эксплуатационные условия (невесомость, глубокий
вакуум, контрастные изменения температуры) не позволяют широко использовать в условиях
космоса известные на Земле традиционные фотоэлектрические преобразователи. Поэтому
требуются

значительные

доработки

в

конструкции

и

технологии

производства

для

совершенствования и повышения технико-экономических показателей СБ. Работа в космосе
предъявляет СЭ очень жесткие и подчас противоречивые требования. Действительно,
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поглощая возможно больше световой энергии, они не должны перегреваться. Кроме этого,
солнечные батареи должны обладать способностью длительное время противостоять потокам
корпускулярного излучения, действию частиц высоких энергий и метеоритным потокам.
В

космических

системах

до

80%

применяются

фотопреобразователи

из

монокристаллического кремния, а 20% – из GaAs-структур. Такое соотношение вызвано тем,
что хорошо развита технология изготовления кремниевых полупроводниковых приборов и в
частности фотоэлектрических преобразователей, а также относительная дешевизна сырья.
Актуальность

исследований

обусловлена

следующим.

Мировая

фотоэнергетика

является одной из самых перспективных и бурно развивающихся отраслей современной
промышленности. В космосе солнечные батареи лидируют среди других источников
автономного

энергопитания.

технологических

принципов

Целью
и

настоящей

направлений

работы

является

модернизации

обзор

наиболее

основных

эффективных

фотопреобразователей для космического применения.

Радиационная деградация солнечных батарей
Как показали многолетние исследования по деградации космических СБ под действием
радиационного облучения, степень деградации существенно зависит от параметров орбиты
космического аппарата (КА). Для низкоорбитальных КА (770 км) деградация СБ на основе
кремния составляет 15% в течение 5 лет пребывания КА на орбите. Для КА на
геостационарных орбитах деградация составляет 31% в течение 15 лет пребывания на орбите.
Источниками ионизирующего излучения в околоземном пространстве являются потоки
космических лучей и космическим излучением Солнца, возникающим при интенсивных
хромосферных вспышках; радиационные пояса Земли (искусственные и естественные),
расположенные на расстояниях от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч километром
от поверхности Земли. В космическом пространстве установлено наличие потоков заряженных
частиц (электронов, протонов, α-частиц), захваченных магнитным полем Земли. В таблице 1
указан состав космического корпускулярного излучения в зависимости от высоты полёта КА [2].
Галактические космические лучи (ГКЛ) образуются вне солнечной системы. Они состоят
из протонов (85%), ядер гелия (10%), более тяжелых ядер (1%), электронов (1%), а также
рентгеновского и гамма-излучений. Частицы ГКЛ обладают очень высокой энергией - от 108 до
1020 эВ. Из-за низкой плотности потока ГКЛ они представляют сравнительно малую опасность
для аппаратуры объектов. Наибольшее воздействие вызывают электроны с энергией 0,2…1,0
МэВ и протоны с энергией 4…40 МэВ. Космические лучи представляют особую опасность в
межпланетном пространстве, так как вблизи Земли их экранирует магнитосфера нашей
планеты. УФ-составляющая солнечного излучения ухудшает как характеристики входящих в СБ
фотопреобразователей, так и параметры пассивных элементов схемы.
Таблица 1. Состав космического излучения в зависимости от высоты орбиты КА

Диапазон высот
орбиты КА, км

Состав космического корпускулярного излучения

80 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

0…250
250…1600
1600…50000
Выше 50000
Наиболее

Почти отсутствует
Электроны и протоны радиационных поясов
Электроны радиационных поясов, α-частицы солнечных вспышек
Протоны и α-частицы солнечных вспышек

серьезную

опасность

для

аппаратуры

космических

аппаратов

(КА)

представляют естественные и искусственные радиационные пояса Земли. Естественные
радиационные пояса Земли (ЕРПЗ) - это обширные области околоземного космического
пространства, в которых существуют интенсивные потоки элементарных частиц - электронов и
протонов, обладающих высокой кинетической энергией. Магнитное поле Земли захватывает
падающие в него заряженные частицы, так что земная магнитосфера

оказывается

заполненной электронами, протонами, а также ионами разных энергий. Основным негативным
воздействием

космической

радиации

является

создание

дополнительных

центров

рекомбинации путём смещения атомов полупроводникового материала ФП в междоузлии.
Предполагают, что их концентрация линейно зависит от дозы излучения:
Nr  K0  0
где K0 -число центров, создаваемых каждой частицей на одном сантиметре пробега, Ф0сумарный по времени поток.
Время жизни или скорость рекомбинации в объёме для этого случая можно записать в
следующем виде:
1 1

 KT  
 0

где 0 –исходное время жизни носителей заряда,  –доза облучения, KT –постоянный
коэффициент.
Уменьшение тока короткого замыкания при радиационном воздействии приводит к
смещению рабочей точки ВАХ ФП в сторону меньшего значения максимальной мощности, что
соответствует снижению КПД и выходной мощности.
Ввиду того, что в полупроводниковых материалах подвижность электронов выше
подвижности дырок, и диффузные длины генерированных светом электронов в кремнии p типа больше, чем для дырок в материале n-типа, дырочный кремний оказывается более
радиационно стойким, чем кремний n- типа. Поэтому в кремниевых ФП космического
назначения материал базы имеет дырочную проводимость.
Совокупное действие космической радиации на ФП приводит, главным образом, к
снижению тока короткого замыкания, связанному с уменьшением времени жизни и диффузной
длины носителей заряда [3].
Конкретное воздействие облучения заряженными частицами на характеристики ФП
зависит от вида частиц и их энергии. Например, частицы высоких энергий значительно
уменьшают величину фототока в красной области спектра. Поскольку длинна их пробега
достаточно велика, это явление можно объяснить уменьшением диффузной длины носителей в
базе. Частицы малых энергий, поглощаются, в основном в легированном слое ФП,
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определяющем спектральную чувствительность в коротковолновой области, больше снижают
фотоэффект в УФ-области спектра.
У широкозонных ФП, созданных, например, на базе арсенида галлия, радиационная
стойкость выше, чем у кремния, поскольку глубина проникновения фотонов солнечного
излучения у них меньше за счет большей величины коэффициента поглощения и малого
исходного значения диффузной длины. Поэтому на КПД ФП из этого материала почти не
влияет радиационные дефекты, расположенные на глубине до 5 мкм от фронтальной
поверхности.
Для повышения радиационной стойкости в настоящее время некоторые участки
поверхности ФП покрывает защитным составом. Уменьшение воздействие частиц низких
энергий обеспечивается и защитными стеклами из плавленого кварца и аналогичных им
материалов. Оптимальная толщина стекол находится в пределах 0,15…0,3 мм, хотя
допускаются и облегченные варианты. Повысить радиационную стойкость СБ можно за счет
использования

более

устойчивого

к

космическому

излучению

материала

базы

ФП.

Установлено, что радиационная стойкость базы ФП понижается с ростом степени легирования.
Это связано с взаимодействием легирующей примеси с радиационными дефектами, при этом
образуются рекомбинационные центры для носителей заряда. Степень такого взаимодействия
определяется природой примеси. Кремний, легированный алюминием, более устойчив к
воздействию космического излучения, чем кремний, легированный бором. Повышение
удельной проводимости материала базы уменьшает деградацию ФП при влиянии как
электронного, так и протонного облучения. Однако слишком большой рост ρ базы нежелателен,
так как в этом случае может снизиться КПД ФП. Радиационную стойкость можно повысить
путем легирования исходного материала литием, атомы которого обладают большой
подвижностью при температуре 20…50 ˚C. Литий дрейфует в область радиационных
нарушений и нейтрализует электрическую активность образовавшихся дефектов. Добавка
лития немного понижает КПД ФП.
Конструкция и основные характеристики ФЭП
В данной работе проводилось исследование фотоэлектрических преобразователей
комбинированного

типа.

При

конструировании

фотоэлектрических

преобразователей

космического применения нужно учитывать достаточно агрессивные условия эксплуатации. На
космических объектах используются только СБ n+-p-типа, т.к. радиационные эффекты для pкремния

существенно

меньше,

чем

для

n-кремния.

Обычно

создается

тонкий

сильнолегированный слой n+-типа с сетчатым или полосковым омическим контактом и
протяженный высокоомный участок базы p-типа со сплошным омическим контактом на тыльной
стороне. Структура экспериментальных образцов представлена на рис. 1:
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Рис. 1. Структура фотоэлектрического преобразователя комбинированного типа:
1 – контакты TiNiAg; 2 – пленка оксида церия СеО2; 3 – SiO2; 4 – тонкий слой n-типа;
+

+

5 – n -область; 6 – высокоомная область базы р-типа; 7 - слой р -типа.

Приведены

измерения

нескольких

экспериментальных

образцов

фотоэлектрических

преобразователей и были получены следующие средние значения основных параметров
солнечных батарей:


напряжение холостого хода - 620…640 мВ;



плотность тока короткого замыкания - 48…50 мА/см2;



фактор вольтамперной характеристики - 48…50 мА/см2;



эффективность преобразования – 17…19%.

Испытания проводились при стандартных условиях измерения: спектр АМ0, удельная
мощность светового излучателя 1360 Вт/м2 и температура 25 ˚C.
Очень важна для космических солнечных энергетических систем (СЭС) способность
ФЭП не терять КПД при нагревании концентрированным солнечным излучением. Для
существующих в настоящее время кремниевых ФЭП, повышение температуры выше 60 – 70 ˚C
является почти критическим – КПД падает вдвое. Поэтому были исследованы зависимости
напряжения холостого хода Uxx и тока короткого замыкания Iкз от температуры, а также снята
спектральная характеристика (рис. 2). Диапазон изменения температур соответственно
составлял от -60…+60 ˚C.
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Рис. 2. Зависимости напряжения холостого хода Uxx (а) и тока короткого замыкания Iкз (б) от
температуры; спектральная характеристика (в).
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Из анализа измеренных характеристик следует отметить резкое снижение напряжение
холостого хода при увеличении температуры и незначительное увеличение тока короткого
замыкания. Из чего следует, что при повышении температуры общая мощность СБ падает.
Использование

оптических прозрачных покрытий на поверхности ФЭП исключат фактор

снижения величины кпд. Одновременно они выполняют функции терморегулятора, т.к. их
излучательная способность составляет 0.78-0.81. Материалом для таких покрытий служат,
главным образом, плавленый кварц, либо стекло. Толщина защиты колеблется от 0,1 до 1,5
мм. В данной СБ в качестве покрытия использовался оксид церия СеО2.Выбор толщины
защиты является важным этапом проектирования БФ. Применение покрытий, имеющих с
кремнием одинаковый температурный коэффициент линейного расширения, позволяет
осуществить электростатическое крепление стекол.
Выводы
В

данной

работе

был

проведен

количественный

анализ

фотоэлектрических

преобразователей комбинированного типа и исследованы основные характеристики, такие как:
напряжение холостого хода (620…640 мВ), плотность тока короткого замыкания (48…50
мА/см2), фактор вольтамперной характеристики (48…50 мА/см2), а также эффективность
преобразования (17…19%). Были сняты зависимости напряжения холостого хода Uxx и тока
короткого замыкания Iкз от температуры, спектральная характеристика.
Фотопреобразователи, изготовленные по такой технологии, по сравнению с типичными
кремниевыми фотоэлементами будут обладать большей эффективностью и большим ресурсом
эксплуатации для энергетических систем различного назначения.
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НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
В работе предложен экспресс метод определения параметров суперконденсаторов.
Сопоставление результатов, полученных этим методом, с результатами, которые были
полученными

с

использованием

традиционных

методик,

показали

хорошее

согласование. Наряду с этим данный метод не только доказывает, что емкость
суперконденсатора,

как

и

его

внутреннее

сопротивление,

распадается

на

две

составляющие, но и позволяет определить их.
In work the express train a method of definition of parameters of supercondensers is
offered. Comparison of the results received by this method, to results which were received
with use of traditional techniques, have shown the good coordination. Along with it the given
method not only proves that the supercondenser capacity, as well as its internal resistance,
breaks up on two components, but also allows to define them.
Ключевые

слова:

суперконденсатор,

новый

метод,

емкость,

внутреннее

сопротивление.
Key words: The supercondenser, new method, capacity, internal resistance.
Вступление
Суперконденсаторы новый тип высокомощных перезаряжаемых источников питания. По
своим удельным энергетическим характеристикам они занимают промежуточное место между
аккумуляторами и обычными конденсаторами. Первый суперконденсатор был разработан и
запатентован фирмой General Electric в 1957 году. С тех пор они существенно изменились. В
настоящее время их удельная энергоемкость составляет 2 Вт*час/кг, а удельная мощность, с
которой они способны отдавать накопленную энергию на внешнюю нагрузку, превышает 4
кВт/кг при КПД до 95% [1]. Суперконденсаторы выдерживают более 106 циклов заряд/разряд
без изменения своих параметров и не нуждаются в обслуживании в процессе эксплуатации.
Сказанное

выше

объясняет

тот

повышенный

интерес,

который

проявляют

к

суперконденсаторам и тот широкий практический спектр их применения. В настоящее время
они используются в гибридных автомобилях, компьютерной технике, микроспутниках и т. д.
Наряду

с

весомыми

достижениями

в

понимании

процессов

протекающих

в

суперконденсаторах при их эксплуатации остаются и ряд серьезных проблем, к которым
следует отнести и проблему, связанную с измерением их параметров. Как было показано[4]
традиционное представление суперконденсаторов в виде обычной RC-цепочки неспособно
описать все разнообразие экспериментального материала. Для полного описания работы
суперконденсатора

его

необходимо

моделировать

двумя

RC-цепочками.

С

задачей

моделирования работы суперконденсатора тесно связана и задача экспериментального
определения его параметров.
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Постановка

задачи

Предложить

относительно

простую

методику

определения

параметров суперконденсаторов.
Традиционно для определения параметров суперконденсатора используются два
основных метода – метод гальваностатического циклирования и метод импедансной
спектроскопии. Оба эти метода изложены ниже.
Традиционные методы измерения параметров:
Метод гальваностатического циклирования:
Измерение параметров суперконденсатора этим методом заключается в определении его
вольтамперной характеристики и при дальнейшей аналитической обработке полученных
результатов определить его ёмкость и внутреннее сопротивление.
На

рисунке

1

приведена

типичная

зависимость

напряжения

от

времени

при

гальваностатическом циклировании суперконденсатора.

Рис. 1. Заряд/разрядная кривая зависимости напряжения от времени при циклировании
гальваностатическом режиме током 100 мА макета суперконденсатора емкостью 0,8Ф.

В этом методе есть возможность определить две составляющих

внутреннего

сопротивления суперконденсатора (EDR – equivalent distributed resistance и ESR – equivalent
series resistance) и полную емкость суперконденсатора. Эти параметры суперконденсатора в
данном методе определяются следующим образом:
С

I t
U

(1)

R

Udrop
2I

(2)
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где С – емкость суперконденсатора, І – ток разряда, A; ∆t – время разряда, с; ∆U – изменение
потенциала; Uн и Uк – начальное и конечное значение потенциала В; Udrop – скачок
напряжения во время разряда, В. Вопрос о том какое значение Udrop не обходимо брать при
расчетах емкости остается открытым. Часть исследователей используют Udrop(ESR) а часть
Udrop(EDR).
Таким образом данный метод позволяет определить две составляющие внутреннего
сопротивления и полную емкость суперконденсатора.
Метод импедансной спектроскопии:
В этом методе для определения ёмкости и внутреннего сопротивления суперконденсатора

используется

оборудование

для

определения

зависимости

внутреннего

сопротивления от частоты. После чего строят зависимость мнимой части комплексного
сопротивления суперконденсатора от его реальной составляющей и частоты (рис. 2). За тем из
полученной зависимости аналитическими методами определяют основне параметры.

Рис. 2. Схема определения внутреннего сопротивления суперконденсатора при использовании
метода импедансной спектроскопии.

В этом методе, как и в предыдущем, исследователи получают две составляющие
внутреннего сопротивления и полную емкость суперконденсатора. Разбиение полной емкости
на его составляющие никто не проводит хотя существует целый ряд экспериментов объяснить
которые без такого разбиения не представляется возможным. В дальнейшем большинство
исследователей в своих расчетах используют величину ESR, но она отвечает величине
внутреннего сопротивления суперконденсатора только при импульсном режиме эксплуатации.
Если же суперконденсатор разряжается малыми токами на протяжении длительного периода
времени, то реальная величина его внутреннего сопротивления больше и соответствует
значению EDR.
Предлагаемый метод:
Измерение параметров суперконденсатора нетрадиционным методом, заключается в
определении экспериментальным путём его вольтамперной характеристики и при дальнейшей
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аналитической обработке результатов определить составляющие его ёмкости и внутреннего
сопротивления. Данный метод позволяет сделать это относительно просто. Базируется этот
метод на том, что при разряде суперконденсатора в режиме короткого замыкания полный ток
разряда состоит из токов короткого замыкания для каждой отдельной его составляющей. Схема
проведения эксперимента приведена на рисунке 3. Необходимым условием постановки
эксперимента является то, что нагрузочное сопротивление RL должно быть намного меньше
всех составляющих внутреннего сопротивления суперконденсатора. При проведении наших
экспериментов в качестве нагрузочного сопротивления нами использовалась RL = 0,375 мОм.
Такое сопротивление можно использовать для определения параметров суперконденсаторов с
полной емкостью до 3000Ф.
Установка для проведения измерений:
Установка для проведения

эксперимента (рис.

3) состоит из последовательно

соединенных ключа, подводящих проводов и нагрузочного сопротивления RL = 0,375 мОм.
Параллельно к нагрузочному сопротивления через микрофонный вход подключен компьютер,
который благодаря своему программному обеспечению работает как осциллограф.

Данные

заносятся в память компьютера в виде отдельного файла, который после окончания
эксперимента можно просмотреть на экране монитора. Результаты эксперимента, занесенные в
отдельный файл можно обрабатывать, используя математическое приложение EXL.

Рис. 3 Схема установки для проведения эксперимента.

Проведение эксперимента:
Суперконденсатор заряжается до рабочего напряжения равного 2,5 В и выдерживается
при этом напряжении в течении часа. Это делается для того чтобы избежать влияния эффекта
перераспределения заряда на величину измеряемых параметров. Затем замыкается ключ и
суперконденсатор разряжается на внешнюю нагрузку RL = 0,375 мОм. Разряд продолжается в
течении 10 секунд. Ток фиксируется и заносится в память компьютера.
Обработка экспериментальных данных:
Уравнение, которое описывает зависимость тока короткого замыкания от времени имеет
вид:
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R0
Rm
R0 Rm
где U0 – напряжение на клеммах суперконденсатора перед подключением к внешней

нагрузке; t – текущее время эксперимента.
На временах t ,больше 4 секунд в суперконденсаторе практически разряжается только
составляющая с параметрами Rm , Сm поэтому если построить зависимость in[I(t>4)/I(t=4)] от
времени то тангенс угол наклона даст нам 1/ Rm Сm . Проецирую на начальный момент времени
находим U0/ Rm . Затем находим Rm, и Сm .
Вычитая из общего тока (кривая 3 рисунок4) значение тока 2 находим кривую
соответствующую значениям тока 1 и определяем параметры R0 и С0
Для, модели суперконденсатора изготовленного на кафедре физической химии ХТФ
значения параметров составили: R0 = 8 мОм, С0 = 75 Ф , Rm = 4 мОм, Сm = 1400 Ф.

Рис. 4. Зависимость тока, который протекает через сопротивление RL при розряде макета
суперконденсатора. Цифрами обозначено: 1 – ток разряда для R0С0-цепочки; 2 – ток разряда для
RmСm-цепочки; 3 – суммарный ток розряда в режиме короткого замыкания.

Параметры для того же макета суперконденсатора были определенные традиционным
методом гальваностатического циклирования и составили С = 1500 Ф. R(ESR) = 3 мОм.
R(EDR)=3,5 мОм. Соотношения между параметрами определенными разними методами
связаны следующими соотношениями С = С0,+ Сm ;R(ESR) ) =; R0 * Rm /( R0,+ Rm); R(EDR)= Rm .
Как видно предлагаемый метод достаточно хорошо воспроизводит результаты полученные
традиционным методом.

90 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е
Выводы

1. Предложенный метод не уступает в точности традиционным методикам, он достаточно
хорошо

воспроизводит

параметры

суперконденсатора

полученные

с

использованием

традиционных методик.
2. Метод не требует дорогостоящей аппаратуры и может быть легко воспроизведен в любой
исследовательской лаборатории.
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УДК 621.3
П.В. Голубєв
ОЦІНКА ЗМОЧУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ ПОВЕРХНЕВОГО МОНТАЖУ УСТАНОВКАМИ
THERMOIRE ТА MICROCAD
В

данной

работе

предложен

новый

метод

оценки

смачивания

припоем

электронных компонент поверхностного монтажа. Для выполнения экспериментов были
применены

две

оптические

системы,

которые

позволяют

фиксировать

высоту

компонента во время пайки – типа TherMoire (Thermical Moire) и типа MicroCAD (Computer
Aided Design). Для анализа смачивания определялось изменение высоты компонента по
отношению к плате и

время смачивания. В результате проведённых экспериментов

были установлены типы пасты и виды поверхностей печатных плат, для которых
исследуемые компоненты обладали наилучшей смачиваемостью.
In this work was offered new method for wetting test of electronic components of
Surface Mount Technology. For realization of experiments were used two optical systems,
which lay fixate height of component during the soldering – type TherMoire (Thermical Moire)
and type MicroCAD (Computer Aided Design). For analysis of wetting was estimated height
change of component relate to printed board and wetting time. In result of performed
experiments were estimated types of pastes and kinds of surfaces of printed circuit boards, for
which investigated components had the best wetting.
Ключевые слова: смачивание, поверхностный монтаж, печатная плата, паста,
статистический анализ.
Key words: wetting, surface mount technology, printed circuit board, paste, statistical analysis.
Вступ
На сьогодні основними проблемами при виготовленні електронних модулів являються
пустоти в припаї (особливо для BGA компонентів), бусинки припаю та ефект могильної плити
[1]. Однією з основних причин являється недостатнє змочування компонентів під час пайки.
Проблема змочування електронних компонентів під час пайки є актуальною і потребує
знаходження нових шляхів її вирішення. На сьогодні розробляються нові безсвинцеві припаї та
паяльні пасти на їх основі, які мають бути досліджені ефективними методами оцінювання. Тому
розробка нових методів оцінки змочування заслуговує на належну увагу.
Активні дослідження методик оцінки змочування розпочалися ще на початку 90-х років
минулого сторіччя. Відтоді були розвинуті наступні методи – тест змочування, метод краплі
припаю, тест меніска припаю, тест поширення краплі припаю [2]. В даний момент
найпоширенішим тестом, який фіксує динаміку змочування є тест змочування. Принцип дії цього
тесту ґрунтується на тому, що до спеціальних терез підвішується компонент та потім
опускається у припай. В цей час вимірюється сила змочування та час змочування. Вже
знаходяться у комерційному використанні відповідні вимірювальні системи (наприклад, System
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Must 3 фірми Gen3 Systems), в яких процес дослідження повністю автоматизований. Основним
недоліком

існуючих

методів

оцінки

змочування

являється

проведення

лабораторних умовах. Тобто отримані результати тесту змочування

досліджень

в

можна тільки якісно

розширити на реальний процес пайки.
Метою даної роботи була розробка методики оцінки змочування, використання б якої
відповідало вимогам реальних процесів пайки. В роботі пропонується вимірювати відносне
зниження компоненту під час пайки. На основі отриманих даних стає можливим кількісно оцінити
рівень змочування компонентів в реальних умовах. Характеристиками оцінювання є величина
відносного зниження компонента та час, протягом якого відбулося зниження. На основі
проведених експериментів (для різних типів паст та типів поверхонь друкованих монтажних
плат) та статистичного аналізу робиться оцінка рівня змочування для заданих комбінацій.
Виконання експериментів
Для досліджень були використані резистори типу 1206, які мають геометричні розміри
3,2x1,6 мм2. Спочатку на друковану плату в місцях контактних площадок наноситься паста (друк
через шаблон). Потім на ці області монтуються резистори. Для даних досліджень були
застосовані 3 типи паст (F640, F823, F815 фірми Heraeus) та три типи поверхонь друкованих
плат (Cu, OSP, chemical Sn). Пасти F640 та F823 відносяться до типу SAC305 (Sn96.5Ag3Cu0.5) з
Тпл=217 °С, які відрізняються тільки складом флюсу. Паста F815 має тип Sn63Pb37, Тпл=183 °С.
Захисна поверхня OSP (organic surface protection) отримується методом, у якому виготовлену
друковану плату з мідною металізацією опускають у розчин бензімідазолу, внаслідок чого
формується захисне покриття товщиною 0,2÷0,5 мкм. Функцією даного покриття являється
захист мідної поверхні від оксидації в оточуючому середовищі. При цьому під час пайки вже при
температурі приблизно 150 °С органічне покриття випаровується та власне пайка компонента
відбувається вже на мідній поверхні. Тип поверхні chemical Sn (хімічне олово) отримується
методом хімічного осадження олова на мідну поверхню друкованої плати. Товщина нанесеного
шару не перевищує 2 мкм.

компонент
шар паяльної пасти
друкована плата

t1

t2

t3
Рис. 1. Змочування компонента під час пайки:
t1 - початковий момент часу
t2 - момент часу, що відповідає процесу змочування
t3 - кінцевий момент часу
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Основною ідеєю проведених досліджень є те, що під час пайки компонента внаслідок
змочування припаєм його висота зменшується від початкового рівня до кінцевого стаціонарного
стану [3]. Внаслідок цього кількісною характеристикою змочування виступають відносне
зменшення висоти компонента та час, протягом якого відбулося змочування. Відповідні фази
пайки представлені на рис. 1.
В перший момент часу резистор установлюється на друковану плату. В процесі пайки,
коли досягається температура плавлення пасти, металічні контакти компонента починають
змочуватися, внаслідок чого відбувається зниження висоти розміщення компонента. В кінці
змочування компонент займає стаціонарний стан. Таким чином, в кожний момент вимірювання
фіксується висота компонента. На основі отриманих даних будується графічна залежність
відносної висоти компонента від часу пайки. Потім оцінюються цільові величини ΔH (відносне
зниження чипу під час пайки) та ΔT (час змочування).
Для виконання даних досліджень були застосовані армовані друковані плати з матеріалу
FR-4 на основі епоксидної смоли. Для обох оптичних установок TherMoire та MikroCAD були
застосовані друковані плати однакового розміру 70x70 мм2, які відрізнялися зовнішньою
побудовою металізації в зв’язку з необхідністю урахування способу монтажу та вимірювання
параметрів (рис. 2).

а

б

Рис. 2. Зовнішній вигляд друкованих плат для TherMoire (а) та MikroCAD (б) обладнання.
Чотирикутниками позначені мідні площадки

Під час виконання досліджень на відповідні місця друкованої плати друкується паста
через отвори мідного шаблону. Товщина пасти приблизно становить 150мкм. Після цього на
друковану плату установлюються резистори. Надалі проводяться безпосередні дослідження
змочування компонентів з допомогою TherMoire та MicroCAD обладнання.
TherMoire установка представляє собою спеціальну шафу з нагрівальною камерою, в яку
вміщується

досліджуваний

об’єкт.

В

установці

реалізується

нагрівання

з

допомогою

інфрачервоного випромінювання зі швидкістю 1 °С/с до максимальної робочої температури 300
°С. Похибка визначення висоти розміщення компонента складає 2 мкм. Принцип дії установки
базується на ефекті тіньового муара (зображення формується як суперпозиція чотирьох
муарових картинок) [4]. Система контролюється та управляється комп’ютером.
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MicroCAD установка працює на принципі проектування світлових смуг на досліджувану
область. Час проектування однієї серії смуг приблизно становить 5 секунд. Точність визначення
розміщення об’єкта по вертикалі становить 1 мкм. Для виконання досліджень змочування
електронних компонент додатково застосовується резистивний нагрівальний елемент з плоскою
керамічною основою. Таким чином в установці використаний конвекційний нагрів. Необхідно
мати на увазі, що максимальні розміри зони дослідження становлять 53x40x10 mm3. Тому зона
дослідження розміщується всередині плати розміром 70x70 мм2. Управління установки
виконується через комп’ютер.
Особливістю роботи нагрівальної камери TherMoire установки є те, що під час
вимірювання топографічного профілю досліджуваного об’єкта (час вимірювання приблизно
становить 3 секунди) джерело інфрачервоного випромінювання нагрівальної камери має бути
вимкненим, щоб не порушувати роботу вимірювальної системи. Внаслідок цього під час пайки
реальний температурний профіль відхиляється від заданого (рис. 3а). На відміну від TherMoire,
MicroCAD установка виконує вимірювання топографії об’єкта безперервно та без вимикання
нагрівального елемента. При цьому пайка друкованої плати виконується без коливань
температури

(рис.

3б).

Температури

в

обох

установках

вимірюються

з

допомогою

термодатчиків.

а

б

Рис. 3. Температурні профілі пайки для пасти F640 та різноманітних типів металізації (Cu, OSP,
chemical Sn) для установок TherMoire (а) та MicroCAD (б)

До складу обох оптичних систем входять відеокамери (типу CCD), які під час вимірювань
реєструють топографічні профілі вимірюваних об’єктів. Сигнал з відеокамери поступає на
комп’ютер та обробляється вбудованим програмним забезпеченням відповідної установки.
Результати програмної обробки представлені даними у вигляді текстових файлів. Вигляд
топографічних профілів для обох установок представлений на рис. 4. На даних рисунках чітко
виражені чипи, зміна висоти яких при пайці реєструється оптичними системами. Зовнішній
вигляд рис. 4а обумовлений формуванням муарової картинки.

а
б
Рис. 4. Топографічні профілі друкованої плати для TherMoire (а) та MicroCAD (б) установок
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Обробка даних
Текстові файли представляють собою данні, в яких кожній координаті

X та Y

топографічного профілю відповідає висота цієї точки H. Отримані дані в подальшому
обробляються за допомогою спеціально розробленої нами програми у середовищі Matlab.
Таким чином стає можливим отримати профіль зміни висоти компонента в будь-який момент
часу. З отриманих даних програма обчислює такі цільові величини (рис. 5):
1) ΔH – відносне зниження чипа під час пайки
2) ΔT– час, протягом якого відбулося змочування

ΔT

ΔH

Рис. 5. Профіль зміни висоти розміщення компонента під час пайки

Умови для проведення тесту та матеріали, які були застосовані при проведенні
експериментів, представлені у зведеному вигляді в табл. 1.
Табл. 1. Умови тестування та матеріали для дослідження змочування

Електронний
компонент

Резистор

1206

Тип пасти
Склад
Товщина, мкм
Розмір ділянки
2
(після друку), мм
Матеріал

Паста

Друкована
плата

Атмосфера

Товщина, мм
Тип поверхні
Розмір ділянки
металізації, мм2

F640

F815

F823

Sn96.5Ag3Cu0.5

Sn63Pb37
150

Sn96.5Ag3Cu0.5

1,5x1,6
FR-4
1.2
OSP

Cu

Chemical Sn

1,5x1,6
повітря
Результати експериментів

Типовий вид графіка зміни висоти компонента від часу пайки представлений на рис. 5. Під
час нагрівання друкованої плати до температури плавлення пасти висота резистора не
змінюється. Деякі незначні флуктуації можна пояснити динамікою процесу, оскільки нагрівання
пасти призводить до активації флюсу та проходження процесу дезоксидації металічної поверхні
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друкованої плати. Також при цьому виділяються продукти реакції у вигляді газів, які і
спричиняють коливання рівня висоти чипа. Після досягнення температури плавлення пасти
відбувається процес змочування компонента. Частина припою завдяки силам поверхневого
натягу змочує верхні частини металізації резистора і завдяки даному процесу відбувається
осідання компонента під час пайки. Даний процес дуже чітко відображено на рис. 5. Після
різкого зниження компонента його висота розміщення у процесі пайки надалі майже не
змінюється.
При виконанні експериментів було проаналізовано 129 резисторів установкою TherMoire
та 213 резисторів установкою MicroCAD. Для вирішення питання, на скільки суттєво впливають
тип пасти або тип поверхні друкованої плати на змочування компонентів, був проведений
статистичний аналіз для двох гіпотез.
Гіпотеза H0: різноманітні типи одного фактора (паста або поверхня друкованої плати)
призводять до однакового впливу на цільову величину.
Гіпотеза H1: різноманітні типи одного фактора призводять до різного впливу на цільову
величину. Це означає, що при заданому рівні статистичної значущості (5%) різний вплив на
цільову величину є доказовим.
Статистичний аналіз отриманих даних відносно цільових характеристик (ΔH та ΔT)
проводився програмою статистичної обробки Statgraphics Centurion XV.
Основні результати статистичного аналізу для обох установок відносно цільових величин
представлені у табл. 2.
Табл. 2. Середні значення цільових величин при відповідних типах пасти та поверхні друкованої
плати

Цільова
величина

ΔH, мкм

ΔT, с

Тип
фактору
впливу

F640

F815

F823

Cu

OSP

chem
Sn

F640

F815

F823

Cu

OSP

chem
Sn

TherMoire

74

73

24

48

69

54

96

91

101

75

81

133

MicroCAD

90

113

21

67

66

59

18

16

15

22

16

12

Зі статистичного аналізу відносно гіпотез H0 та H1 випливає, що для обох установок вплив
типу пасти на зміну висоти чипа під час пайки є визначальним. Це легко можна бачити на рис. 6.
Тут зображені середні значення ΔH з довірчими інтервалами для різних типів паст. Коли для
певних типів паст довірчі інтервали не перекриваються, тоді ці фактори по-різному впливають
на цільову величину. Це спостерігається для обох установок для пасти F823. Довірчі інтервали
пасти F823 не перекриваються з довірчими інтервалами інших паст. При цьому величина ΔH
для пасти F823 має найнижчі значення серед всіх паст як для TherMoire, так і для MicroCAD
установки. Натомість для TherMoire установки між пастами F640 та F815 не має різниці. Але для
MicroCAD установки вплив кожної з паст на величину ΔH є різним. Також слід відмітити, що для
обох установок паста F815 призводить до максимально можливої величини ΔH.

Із аналізу
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залежності зміни висоти компонента від типу поверхні друкованої плати випливає (рис. 7), що
для MicroCAD установки відмінності між типами поверхонь не є суттєвими. Натомість для

ΔH, µm

ΔH, µm

TherMoire установки існують суттєві відмінності тільки між поверхнями Cu та OSP.

а

б

Рис. 6. Зміна висоти компонента ΔH (середнє значення з довірчими інтервалами) для різних типів

ΔH, µm

ΔH, µm

паст для установок TherMoire (а) та MicroCAD (б)

а

б

Рис. 7. Зміна висоти компонента ΔH (середнє значення з довірчими інтервалами) для різних типів
поверхонь друкованих плат для установок TherMoire (а) та MicroCAD (б)

Із аналізу залежності часу змочування від факторів впливу видно, що статистично
значуща різниця існує тільки для MicroCAD установки між Cu та chemic Sn поверхнями (рис. 8).
При порівнянні середніх значень часу змочування виходить, що для TherMoire найбільше

ΔT, s

ΔT, s

значення ΔT набуває при chemic Sn поверхні, а для MicroCAD – при Cu поверхні.

а

б

Рис. 8. Залежність часу змочування ΔT (середнє значення з довірчими інтервалами) від типу
поверхні друкованої плати для установок TherMoire (а) та MicroCAD (б)
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Висновки
В даній роботі був апробований новий метод оцінювання змочування електронних
компонентів поверхневого монтажу з використанням оптичних систем TherMoire та MicroCAD.
Для аналізу змочування були обрані параметри - зміна висоти компонента під час пайки
та час змочування. Дані параметри обчислюються з залежностей висоти компонента від часу.
Аналіз був проведений для трьох типів паст та трьох типів поверхонь друкованих плат.
Були застосовані друковані плати з матеріалу FR-4 розмірами 70x70x1,2 мм3, на які
наносилася паяльна паста товщиною 150 мкм та потім монтувалися резистори типу 1206
розмірами 3,2x1,6x0,6 мм3.
Результати експериментів показали, що найкраще змочування мають компоненти при
застосуванні паст F640 та F815, хоча пасти F640 та F823 мають однаковий склад пасти. Це
означає, що паста F823 має такий склад флюсу, що не може в повній мірі задовольнити потреби
якісного змочування.
Дослідження впливу типу поверхні друкованої плати на змочування компоненти показало,
що при застосуванні поверхні chemic Sn отримуються досить нестабільні результати. Це може
пояснюватися оксидацією поверхні chemic Sn внаслідок зберігання.
Література
1. Gregory Morose, Sammy Shina, Robert Farrell, Michael Ellenbecker, Rafael Moure-Eraso.
Evaluation of Lead-free Solders, Halogen-free Laminates, and Nanomaterial Surface Finishes for
Assembly of Printed Circuit Boards for High Reliability Applications. Journal of Surface Mount
Technology, October – December 2009, Volume 22, Issue 4, p. 13-21.
2. В. Ланин. Оценка паяемости электронных компонентов и деталей в электронике.
Компоненты и технологии, №2, 2008, с.150-154.
3. Kiyokazu Yasuda. Characterization for Dynamic Micro Wetting of Lead-Free Solder Paste,
ESTC conference, Greenwich, London, 1-4.09.2008, p. 1349-1352.
4. H. Wohlrabe. Warpage Measurements of SMD-Components under Soldering Conditions.
Electronics Technology, 2009. ISSE 2009. 32nd International Spring Seminar.

Рекомендували до публікації: ст. викл. Надкерничний С.П., проф., д.т.н. Розорінов Г.М.

99

Збірник статей. Частина 1е
УДК 543.068.8, 543.9
Н.М. Городня, Д.О. Макаров

МІКРОЕЛЕКТРОННІ КОНДУКТОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ
Виготовлені планарні кондуктометричні перетворювачі із зустрічно – гребінчастою
топологією

із

золотими

характеристики.

Показані

та

нікелевими

перспективи

електродами,

застосування

досліджені

таких

їх

частотні

перетворювачів

для

визначення концентрації різних органічних речовин, зокрема глюкози та сахарози.
Planar conductometric transducers with the counter-pectinate topology are made, their
frequency characteristics of gold and nickel electrodes are studies. The prospects of
application of such converters to determine the concentration of various biological
substances, including glucose and sucrose are being shown.
Ключові

слова:

кондуктометричні

біосенсори,

мікроелектронні

перетворювачі,

глюкоза, сахароза.
Key words: conductometric biosensors, microelectronic transducers, glucose, sucrose.
Вступ
На сьогодні в усьому світі зростають потреби діагностики різних захворювань, контролю
біотехнологічних процесів, перевірки якості харчових продуктів і питної води, що потребує все
ширшого використання в практиці високочутливих, селективних, швидких та економічних
методів аналізу. Серед них велику увагу приділяють приладам нового покоління - біосенсорам
[1].
Біосенсор завжди складається з основних двох частин — біоселективного елемента, що
відповідає за розпізнавання і трансляцію інформації з біологічної форми в хімічний чи фізичний
вихідний сигнал з визначеною чутливістю, та перетворювача, який відповідає за трансляцію
цього сигналу в електричну форму та його перетворення на аналітично доступну інформацію.
Майже всі електрохімічні методи аналізу [2] базуються на використанні електродних
електрохімічних реакцій (потенціометрія, вольтамперометрія, амперометрія, кулонометрія). На
відміну від них кондуктометрія — це метод, в якому електродні електрохімічні реакції не
відбуваються взагалі або є допоміжними і не враховуються. Тому в кондуктометричному методі
велике значення має один з параметрів розчинів електролітів — питома провідність, зміну якої
може спричинювати дуже широкий спектр ферментативних реакцій.
Як правило вважають, що оскільки більшість аналізованих рідин має значну фонову
провідність, яка легко змінюється під дією різноманітних чинників, то вибірковість, а отже, й
можливість використання кондуктометричного методу реєстрування мала [3]. Однак, у разі
використання інтегральних мікробіосенсорів більшості з цих труднощів можна запобігти
використанням диференціальної схеми вимірювань, яка дає змогу компенсувати зміну фонової
провідності, вплив коливань температури та інші чинники [4].
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Кондуктометричні датчики мають ряд значних переваг, а саме: відсутність електродів
порівняння, використання при роботі змінної напруги малої амплітуди, що дозволяє уникнути
фарадеївських процесів на електродах, відсутність світлочутливості, малі розміри та
притаманність їм високого рівня інтеграції при застосуванні недорогої тонкоплівкової
стандартної технології.
Для

реалізації

кондуктометричних

біосенсорів застосовуються диференційні

пари

чутливих елементів із зустрічно – гребінчастою топологією електродів [5], які включають до
мостового вимірювального кола. Досвід розробки таких пристроїв показує, що чутливість моста
в значній мірі визначається параметрами комплексного опору (R, С і tgφ) між електродами при їх
зануренні в розчин, що досліджується [6].
Для підвищення чутливості необхідно забезпечити зменшення величини tgφ до значень не
більше 0,5. Крім того, для зменшення впливу неінформативних факторів середовища необхідно
забезпечити ідентичність параметрів R, C і tgφ чутливих елементів диференційної пари з
точністю не нижче (3 ÷ 5)%.
Метою даної роботи було виготовлення та дослідження електричних параметрів
планарних

кондуктометричних

перетворювачів з

різними

матеріалами

електродів для

оптимізації їх характеристик та подальшого застосування даних пристроїв в біосенсорному
аналізі.
I. Технологія виготовлення кондуктометричного перетворювача
Конструкція кондуктомеричного перетворювача
Для кондуктометричного датчика була вибрана конструкція, що складається з двох
ідентичних кондуктометричних перетворювачів, кожен з яких являв собою зустрічно-штирьову
гребінку з розміром акивної області 1,45х1,95 мм (Рис.1). Крок зустрічно-штирьової гребінки
складав 100 мкм, ширина – 50 мкм при міжелектродній відстані 50 мкм.
Такі геометричні параметри є оптимальними для нанесення і функціонування
біоселективної мембрани.
Струмопровідні шини за виключенням активної області та зони контактів покривались
захисним шаром, в якості якого використовувався фоторезист ФП383 з товщиною 1,5 - 2 мкм,
0

задублений при температурі 150 С протягом 30 хв. Поверхневий опір струмопровідних шин
складав 0,13-0,15 Ом/□, що забезпечує опір доріжки від контактної області до активної зони не
більше 30 Ом.
В якості підкладки використовувався ситал односторонньої поліровки марки СТ-50-І-0,6 з
класом поліровки робочої поверхні – 13-14.
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Рис. 1. Конструкція кондуктометричного перетворювача

Підготовка підкладки до процесу напилення
Підкладки СТ-50-І-0,6 відмивали від жирового та іншого органічного забруднення
0

шляхом кип’ятіння в перекисно-аміачній суміші наступного складу: Н2О2 : NH4 : 3Н2О (Т = 80 С, t
= 10 хв.) з послідуючою відмивкою в проточній дистильованій воді з питомим опором не менше
800 кОм/см. Сушка підкладок проводилась шляхом скидання вологи на центрифузі. Контроль
якості

помилки

пластин

проводився

шляхом

короткочасного

занурення

підкладки

в

дистильовану воду, при цьому контролювався час утримання плівки води на поверхні підкладки.
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У випадку, коли час утримання плівки води на поверхні підкладки складав менше 30 с, партія
підкладок відправлялась на промивання.
Технологія формування електродів кондуктометричного перетворювача
Металізація пластин проводилась методом магнетронного розпилення на установці
вакуумного напилення «Катод-1М». В якості провідної системи використовувались плівки Ті-Ni.
Для формування адгезійного підшару Ті використовувалась мішень марки ВТ1-00. Поверхневий
опір плівки підшару складав 150-200 Ом/□. Плівки підшару формувались при наступних
технологічних параметрах: температура підкладки – 2000С, тиск робочого газу Ar – 8 10-3 мм. рт.
ст., напруга на мішені – 450 В, I = 2А, час формування плівки – 45 с.
В якості основного провідного шару використовувались плівки Ni марки НВК, які
-3

0

формувались при тиску робочого газу 8 10 мм рт. ст., температура підкладки – 200 С, Uроб =
500 В, I = 1,5А, час формування плівки – 25 хв. Поверхневий опір плівки Ni складав Rs ≤ 0.15
Ом/□.
Для формування малюнку сенсора та захисту струмопровідних шин використовувались
2 процеси фотолітографії. Травлення шарів металізації здійснювалось в селективних травниках
Ті та Ni. Шар Ni травився в травнику наступного складу: 144 мл Н2О, 112 мл HNO3, 68 мл H3PO4,
68 мл

CH3COOH. Після травлення плівки Ni фоторезист змивався, після чого проводилось

травлення шару Ті. Плівка Ni служила маскуючим металом для травника Ті (9 ч. 30% КОН, 1 ч.
30% Н2О2, Т=400С).
Друга

фотолітографія

використовувалась

для

формування

захисної

плівки

струмопроводів. Пластини зі сформованими електродами розрізались на окремі сенсори на
скрайбері «Алмаз-3».
II. Дослідження частотних характеристик планарних тонкоплівчастих
кондуктометричних перетворювачів
Досліджувалися частотні характеристики параметрів послідовної двохелементної RCсхеми заміщення: R(ƒ), C(ƒ), tgφ(ƒ) в діапазоні частот від 1 до 100 кГц кожного зі спарених
перетворювачів диференціального датчика.
Було досліджено 10 зразків виготовлених нами кондуктометричних датчиків з нікелевими
електродами (ширина зубців гребінки й відстань між ними 50х50 мкм). Для порівняння також
досліджувались 10 зразків перетворювачів із золотими електродами (ширина зубців гребінки й
відстань між зубцями 20х20 мкм). Результати вимірювання електричних параметрів у графічній
формі представлені на рис. 2.
Дослідження проводилися з допомогою універсального моста змінного струму Р5083 при
тестових сигналах, що не перевищують 0,5 В. При вимірюваннях перетворювачі занурювалися в
буферних розчин с концентрацією 5 мМ та pH = 6,5. Розчин інтенсивно перемішувався з
допомогою електромагнітної мішалки. Під час експериментів в приміщенні підтримувалась
температура в межах 22 ± 0,5ºС.
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Рис. 2. Частотні характеристики кондуктометричних перетворювачів з різними матеріалами
електродів: а – золото, б - нікель

103

104
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

Дослідження показали, що за умови дотримання встановленої технології виготовлення
датчиків (як з золотими, так і з нікелевими електродами), розкид їх найважливішого параметра –
різниці опорів послідовної схеми заміщення в діапазоні частот 30 – 100 кГц знаходиться в межах
3 – 5%. Наявність такого розкиду пов’язана з технологічними обмеженнями, якістю
застосовуваних матеріалів, недоліками конструкції і технології процесу виготовлення датчиків.
Висновки
За умови дотримання встановленої технології виготовлення датчиків (як з золотими, так і
з нікелевими електродами), розкид їх найважливішого параметра – різниці опорів послідовної
схеми заміщення в діапазоні частот 30 – 100 кГц забезпечує необхідні вимоги до реалізації
кондуктометричних біосенсорів.
Нікелеві кондуктометричні перетворювачі не поступаються за електричними параметрами
золотим, причому їх собівартість значно нижча.
Виготовлені перетворювачі можуть бути використані для створення мультибіосенсорів для
вимірювання концентрації важливих складових харчових продуктів, зокрема таких, як сахароза,
глюкоза та ін. що буде поставлено за мету подальших досліджень та розробок.
Робота виконувалась в рамках проекту

"Кондуктометрична

біосенсорна система для

аналізу сахаридів у харчовій промисловості. Розробка та реалізація експериментального зразку
біосенсорної кондуктометричної системи", № держреєстрації 0107U003158.
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І.С. Дейнека
ТЕРМОМАГНІТНИЙ ДАТЧИК КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ: ТЕОРЕТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПОРУ
ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА ВІД ВМІСТУ О2 В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ
Запропонована
атмосферному

модель

повітрі.

термомагнітного

Отриманий

вираз

датчика

залежності

концентрації

опору

чутливого

кисню

в

елемента

первинного перетворювача від концентрації кисню. Побудовані теоретичні залежності
опору чутливого елемента датчика від концентрації кисню для різних значень
напруженості неоднорідного магнітного поля та потужності, яка розсіюється на
чутливому елементі.
The model of thermo-magnetic sensor of oxygen concentration in atmospheric air was
proposed. The expression of primary transformer’s resistance dependence of oxygen
concentration was received. Theoretical dependences were obtained for different values of
heterogeneous magnetic field intensity and power, which was dispersed on a sensing element.
Ключові слова: термомагнітна конвекція, датчик концентрації кисню.
Key words: thermo-magnetic convection, oxygen concentration sensor.
Вступ
Найпоширенішими датчиками концентрації кисню в газовій суміші є хімічні датчики.
Разом з перевагами (висока селективність та чутливість) хімічні датчики мають нестабільну в
часі передавальну характеристику, пов'язану з поступовою деградацією чутливого шару, а
також недостатню повторюваність характеристик від зразка до зразка. Перераховані недоліки
вимагають від користувача частого калібрування датчиків, заміни чутливого шару первинного
перетворювача, установки додаткових фільтрів у вимірювальному каналі [1].
Зазначених недоліків позбавлені нехімічні датчики концентрації кисню в газовій суміші.
Найпоширенішими методами нехімічного визначення концентрації кисню є кондуктометричний і
термомагнітний. Кондуктометричний метод базується на зміні розігрітого опору чутливого
елемента при обдуванні його газами з різними коефіцієнтами теплопровідності. Основними
недоліками методу є низька селективність та невисока чутливість. Цих недоліків позбавлені
термомагнітні датчики концентрації кисню, що використовують магнітні властивості кисню [1,2].
Платинова або вольфрамова спіраль розміщується в неоднорідному магнітному полі. Через
спіраль пропускається електричний струм. За рахунок розсіювання потужності на спіралі
прогрівається газова суміш навколо неї, внаслідок чого виникає природна конвекція. Кисень,
який є парамагнетиком, втягується в магнітне поле, що створює додатковий механізм переносу
газової суміші. Чим вища концентрація кисню в газовій суміші, тим більше змінюється опір
чутливого елемента.
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Густина за
нормальних
3
умов,кг/м

Питома масова
теплоємність за
нормальних
умов,
о
кДж/(кг· С)

Об‘ємна
магнітна
сприйнятливість
за нормальних
-9
умов, (*10 )

Коефіцієнт
теплопровідност
і за нормальних
о
умов, Вт/м С

Азот (N2)
Кисень (O2)
Аргон (Ar)
Вуглекислий
газ (CO2)
Неон (Ne)
Метан (CH4)

Відсотковий
вміст у повітрі
(за об’ємом), %

Назва та
позначення
елемента

Таблиця 1. Значення фізичних параметрів газів, які входять до складу повітря [3, 4].

78,084
20,9476
0,934

1,17
1,337
1,6689

1,042
0,920
0,520

-6,30
1777
-10

0,0233
0,0244
0,0177

0,0314

1,8492

1,000

-11

0,0140

0,001818
0,0002

0,8422
0,6706

1,031
1,860

-4,01
-6,38

0,0393
0,0302

Наведені в табл.1 дані показують, що основним параметром кисню, значення якого
суттєво відрізняється від параметрів інших основних складових атмосферного повітря, є
об’ємна магнітна сприйнятливість. Така особливість газоподібного кисню служить основою для
створення парамагнітних датчиків концентрації О2. Актуальним залишається питання отримання
теоретичної залежності опору чутливого елемента датчика від концентрації кисню [2].
Сили, які діють на нагрітий газ, поміщений у магнітне поле
Магнітні властивості речовин виявляються у здатності намагнічуватися під дією
зовнішнього магнітного поля.

Мірою інтенсивності

намагнічування

речовини під

дією

зовнішнього магнітного поля є намагніченість J . Для газів намагніченість визначається
виразом:
J  î á  H,

(1)

де H - напруженість магнітного поля; î á - коефіцієнт пропорційності, який носить назву
об'ємної магнітної сприйнятливості речовини.
Об’ємна магнітна сприйнятливість діамагнітного газу îäá зменшується пропорційно до
збільшення температури T [5]:

îäá 
де: îí á/ ó

îí á/ óT0
T

(2)

,

- об’ємна магнітна сприйнятливість газу за кімнатної температури T0 . Об’ємна

магнітна сприйнятливість парамагнітного газу îï á залежить від температури T відповідно до
виразу [5]:

îï á 

îí á/ óT02
T2

.

(3)

Газова суміш, яка включає в себе діа- та парамагнітні гази, при контакті з нагрівачем
змінює свою температуру від T0 до T . З урахуванням (2) та (3) для суміші газів, частина якої (q)
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– парамагнітні гази з магнітною сприйнятливістю за нормальних умов îï á , а інша частина (1-q) –
діамагнітні гази з магнітною сприйнятливістю за нормальних умов îäá , на основі викладеного у
[6], можемо записати вираз для сили, яка діє на певний об’єм суміші V з боку неоднорідного
магнітного поля (рис.1(а)):
FÒÌ

Ê


 1 1 
 1 1
dH
 T0     qT0 îï á     1  q  îäá  V  H
,
dx

 T0 T  
 T0 T 

де H - середня напруженість магнітного поля між магнітами,

(4)

dH
- середнє значення градієнта
dx

напруженості магнітного поля між магнітами.

a

ì àãí ³ò

FÒÊ

ì àãí ³ò

3

3

3

3

m

S

S N

FÒÌ

b
N

1
1

1

b

1

Ê

ñ

4

a

2

4

â

á

Рис.1. Сили, які діють на розігрітий об’єм газової суміші між двома постійними магнітами
(а); зображення спіралі нагрівача (б); модель спіралі нагрівача (в)

У відповідності до викладеного у [6] сила теплової конвекції FÒÊ , що діє на певний об’єм
V нагрітої відносно температури оточуючого середовища суміш газів, густина якої за
нормальних умов становить 0 за прискорення сили тяжіння g  9, 8 ì
1 1 
FÒÊ  0T0 g     V .
 T T0 

c2

:

(5)

Нагрівач представляє собою вольфрамову спіраль, згорнуту у два вертикальних відрізки
1 та один горизонтальний відрізок 2 за допомогою кріплень 3 (рис.1(б)), які одночасно
використовуються для подання напруги на спіраль, та допоміжних кріплень 4. Довжина
вольфрамового дроту становить 130 мм, товщина - 40 мкм. Оскільки довжина горизонтального
відрізка спіралі ñ  1ì ì  b  22ì ì , а відстань між витками спіралі m  a  0, 5ì ì , то
відрізком 2 можна знехтувати, а всю спіраль представити у вигляді двох геометрично та фізично
однакових циліндрів висотою b  22ì ì , та товщиною à  0, 5ì ì . Отримана завдяки такому
спрощенню модель спіралі показана на рис.1(в).
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Залежність між опором та тепловіддачею нагрівача
Якщо припустити, що тепловіддача нагрівача (або питомий тепловий потік) A  Âò î  в

Ñ
обмеженому діапазоні температур не залежить від температури перегрівання нагрівача, то, як
це показано в [6], її залежність від вмісту кисню q в газовій суміші можна записати наступним
чином:

A  A0 1    q   ,

(6)

де A0 - тепловіддача нагрівача при початковій концентрації кисню в газовій суміші q0 ,   q  відносна зміна тепловіддачі, яка залежить від вмісту кисню в суміші:

 q  

À
,
À0

(7)

де À - зміна тепловіддачі нагрівача при зміні концентрації кисню в газовій суміші.
Опір металевого провідника R з відомим температурним коефіцієнтом опору (ТКО)

 залежить від температури перегріву T відносно температури оточуючого середовища T0 :
R  R0 1   T0  T   .
Величина

перегріву

нагрівача

відносно

кімнатної

(8)

T

температури

дорівнює

відношенню потужності, яка розсіюється на нагрівачі P до величини тепловіддачі A нагрівача:

Ò 

P
.
A

(9)

Як відомо, електричну потужність, яка розсіюється на провіднику, можна виразити через
напругу U та опір провідника R . В такому разі (9) прийматиме вигляд:

Ò 

U2
.
RA

(10)

Підставивши (10) в (8) та розв’язавши отримане рівняння, отримаємо вираз для
залежності опору нагрівача від величини тепловіддачі:


1
4 U 2
R  R0 1  T0    1  1 
2

2
AR0 1  T0 



.



(11)

Залежність тепловіддачі нагрівача від інтенсивності термомагнітної конвекції
Для відносного збільшення тепловіддачі нагрівача за рахунок термомагнітної конвекції
можна записати:

 q   n

FÒÌ Ê
,
FÒÊ

(12)
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де n - коефіцієнт пропорційності, який дорівнює за результатами експериментів [6] для
діапазону температур нагрівача 0…400оС та вмісту кисню в газовій суміші 0…90%:

n  0, 5...0, 8 . Підставивши вираз (12) в (6), отримаємо залежність тепловіддачі нагрівача від
інтенсивності термомагнітної конвекції:



F
A  A0  1  n ÒÌ Ê  .
FÒÊ 


(13)

Тепер потрібно оцінити значення A0 (тепловіддачі нагрівача при початковій концентрації
кисню в газовій суміші q0 ). При оцінці теплообміну між поверхнею твердого тіла та газом, який її
обтікає, тепловий потік Q Âò



характеризується законом тепловіддачі Ньютона-Ріхтмана [7]:

Q   S T ,
де  Âò
ì


2

(14)

 - коефіцієнт тепловіддачі, S  ì 2  - площа поверхні, T - різниця температур
 
 î Ñ 

між поверхнею твердого тіла та газом, який її обтікає. Тепловіддача нагрівача при початковій
концентрації кисню в суміші A0  Âò î  - це тепловий потік Q , який характеризується певним

Ñ
значенням коефіцієнта тепловіддачі

з

поверхні твердого тіла, площа якої S за різниці

температур між тілом та газом, який його обтікає T :

A0 

Q
 S.
T

(15)

Коефіцієнт тепловіддачі  у виразі (15) залежить від багатьох факторів: від геометрії
поверхні нагрівача, швидкості потоку, від фізичних властивостей газової суміші, яка обтікає
нагрівач. Якщо спіраль нагрівача представити у вигляді моделі, яка зображена на рис.1(в), то
можна скористатися положеннями теорії подібності, як це показано у [7]. При розсіюванні певної
потужності на спіралі нагрівача треба визначити його температуру, а також виміряти
температуру газової суміші навколо спіралі. В ході проведеного експерименту на вольфрамовій
спіралі, параметри якої наводилися вище, розсіювалися потужності 0,19 Вт та 1,25 Вт. Відповідні
значення температури газової суміші наведені у табл.2. Там же вказані відповідні значення
коефіцієнта теплопровідності газової суміші
динамічної

в’язкості

суміші

 Í  c

ì

,


2

 Âò  ,


ì  î Ñ 

питомої

густини газової суміші

теплоємності

суміші

 êã 3  ,
 ì 



ñð  Äæ î 

êã Ñ 

та

температурного коефіцієнту розширення суміші   1 î  .
 Ñ 

Таблиця 2. Значення параметрів газової суміші та характеристики тепловіддачі нагрівача.

Параметр
Температура газової суміші, T [оС]

Потужність,
розсіювана на
спіралі
Р=0,19Вт
38

Потужність,
розсіювана на
спіралі
Р=1,25Вт
120
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Різниця температур суміші та нагрівача, ΔT [оС]
Коефіцієнт теплопровідності газової суміші,   Âò

56

282

0,0271

0,0324

Густина газової суміші,  êã


1,127

0,946

1,85·10-5

2,17·10-5

Питома теплоємність газової суміші, ñð  Äæ î 

êã Ñ 

1005

1009

Температурний коефіцієнт розширення суміші,   1 î  .
 Ñ 

0,02

0,003

Коефіцієнт тепловіддачі газової суміші,  Âò


4,396

6,411

0,303·10-2

0,442·10-2


 î 
ì  Ñ 




ì 3 

Динамічна в’язкість газової суміші,  Í  c 2 

ì 




ì 2  î Ñ 

Тепловіддача спіралі при конц. кисню 21% A0 Âò î 

Ñ 

Для моделі нагрівача, яка показана на рис.1(в), коефіцієнт тепловіддачі спіралі у вигляді
вертикально розташованого циліндра описується виразом [7]:
2 3
  g b Tc p
  0, 686  
b



1/ 4






cp




cp

 1  1, 05 







1

4

.

(16)

Площа бічної поверхні циліндрів, показаних на рис. 1(б) становить 7·10-5 м2. Відповідно
до (15) тепловіддача нагрівача при початковій концентрації кисню в суміші

може бути

розрахована як добуток відповідного коефіцієнта тепловіддачі на площу бічної поверхні
циліндрів. Отримані значення тепловіддачі заносимо до табл.2.
Підставимо вирази (4,5) у (13), а отриманий результат – у (11):




4 U 2
2

R0 1  T0 
1
R  R0 1  T0   1  1 

2


ï àðà  1
ä³à  dH
1 


 qT0  î á  T0  T   1  q   î á  H dx


A0  1  n 

0 g











.







(17)

Вираз (17) дозволяє промоделювати залежність опору нагрівача, геометричні та фізичні
властивості якого відомі,від концентрації кисню в газовій суміші, яка знаходиться навколо
нагрівача.
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Рис.2. Теоретична залежність опору спіралі нагрівача від концентрації кисню для різних значень
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Рис. 3. Теоретична залежність опору спіралі від концентрації кисню при різних значеннях
потужності, яка розсіюється на нагрівачі. Відстань між магнітами 15 мм, напруженість 90 кА/м,
градієнт напруженості 7000 кА/м
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Для спрощення моделювання в якості компонентів газової суміші враховувалися лише

кисень (парамагнетик) та азот (діамагнетик). Для вольфрамового чутливого елемента за
напруженості поля 225 кА/м (що відповідає градієнту напруженості 28000 кА/м) та потужності,
яка розсіюється на спіралі 1,38 Вт, чутливість датчика (зміна опору спіралі при зміні концентрації
кисню в суміші) становитиме близько 0,8 Ом/%. Це значення відповідає (за типового опору
спіралі 307 Ом при розсіюванні вказаної потужності та концентрації кисню 21%) відносній зміні
опору нагрівача на 0,3% від початкового значення при зміні концентрації кисню в суміші на 1 %.
У майбутньому буде проведено експериментальне дослідження описаної структури з
метою підтвердження справедливості отриманої залежності опору чутливого елемента від
концентрації кисню в атмосферному повітрі.
Висновки
1.

Отримані залежності опору чутливого елементу від концентрації кисню для

різних значень напруженості магнітного поля показують, що передавальна характеристика
термомагнітного датчика концентрації кисню є практично лінійною за невисоких значень
напруженості магнітного поля (до 90 кА/м). При збільшенні напруженості (до 200 кА/м)
характеристика стає нелінійною, проте чутливість датчика зростає.
2.

Збільшення потужності, яка розсіюється на чутливому елементі, збільшує

чутливість датчика. Середнє значення чутливості за напруженості магнітного поля 90 кА/м для
потужності 1,38 Вт становить 0,25 Ом/%, а для потужності 0,59 Вт 0,14 Ом/%. Проте збільшення
потужності, яка розсіюється на чутливому елементі, призводитиме до його перегрівання та
зростанню енергетичних витрат на роботу первинного перетворювача.
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УДК 621.315.592.2
П.В. Деминский
ПОЛУЧЕНИЕ ИЗЛУЧАЮЩИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ RGB ИСТОЧНИКОВ
БЕЛОГО СВЕТА. ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СЕЛЕКТИВНОЙ
ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕВЕРСИВНОМ ВКЛЮЧЕНИИ
Исследовано

и

проведено

сравнительный анализ

фоточувствительности

в

диапазоне длин волн белого света кремниевых фотоприемников и RGB светодиодов в
реверсивном режиме включения.
The comparative analysis of the characteristics of diode detectors and light sources in a
reverse mode of inclusion is researched and conducted.
Ключевые слова: реверсивний, RGB, светодиод.
Key words: reverse, RGB, LED.
Вступление
Во многих общественных, коммерческих, медицинских и аграрных применениях
требуется гибридная или монолитная интеграция источников твердотельного освещения.
Интегрированные

твердотельные

источники

света

представляют

новый

класс

оптоэлектронных устройств, которые дополняют микропроцессоры и другие интегральные
схемы (ИC). Однокристальные твердотельные устройства освещения могут активно и
выборочно маршрутизировать большое количество визуальных каналов, используя только
один

источник

света,

что

обеспечивает

существенные

преимущества

перед

существующими устройствами. Эти преимущества состоят в упрощенной схемной
реализации,

слабых

управляющих

токах,

высокой скорости переключения,

малых

размерах и низкой стоимости [1].
В последние годы было исследовано большое количество технологий интеграции
Si/A3B5 [1, 4]. Изготовленные в процессе исследований гетеро эпитаксиальные структуры
используют селективные, латеральные и темплетные нанотехнологии, что обеспечивает
низкую концентрацию дефектов в светоизлучающих структурах. Это приводит к росту
эффективности и низкому тепловому разогреву структуры светодиода. В ходе получения
излучающих гетероструктур для интегральных RGB-источников белого света предложено
принцип создания нового сверх яркого белого светодиода на основе гетерогенных
материалов и структур [5]. Полученная структура содержит инжектирующие шары на
основе

гетеростурктур

А3В5,

активные

излучающие

слои,

сформированные

из

метастабильных фаз многокомпонентного твердого материала и варизонную стурктуру с
квантовыми

ямами

и

точками.

Гетероструктура

инжекторов

электронов

и

дырок

формируется методами молекулярно лучевой, МОС-гидридной эпитаксии, а активный
излучающий шар создается путем лазерного или ионно-плазменного стимулирования
процесса роста с последующим отжигом и формированием p-n перехода, который
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пересекает всю толщину варизонного активного шара, таким образом p-n переход может
быть планарной или другой формы.
Только

светодиодные

уникальными

и

микролазерные

свойствами

как

излучатели

света

обладают

микропроцессорной

такими

управляемостью,

мультиспектральностью, динамическими свойствами в широком диапазоне длин волн,
временной и пространственной когерентностью, которыми не обладают традиционные
источники

света,

такие

как

лампы

накаливания,

люминесцентные

обычные

и

энергосберегающие, газоразрядные в том числе высокого давления.
В настоящее время широкое распространение находят светодиоды, в которых
белый свет излучается люминофором, который возбуждается фиолетовым светодиодом.
Несмотря на сравнительную простоту технологии и дешевизну продукции по характеру
взаимодействия с человеком они принципиально не отличаются от традиционных
люминесцентных ламп по основным светотехническим параметрам и ограниченному сроку
службы.
В отличие от люминофорных источников белого света, RGB источники обладают
большими возможностями по функциональному управлению параметрами освещения и
снижения стоимости при их монолитной интеграции [2]. Применение реверсивного режима
включения светодиодов обеспечивает возможность контроля и управления параметрами
белого света с помощью быстродействующего микропроцессора, при котором процесс
регулирования незаметен для зрительного аппарата человека.
Постановка задачи
Микропроцессорное

управление

характеристиками

излучения

диодных

RGB

источников белого света может осуществляться реализацией обратной связи между
параметрами красного, зеленого и голубого светодиодов. Такая обратная связь в
крупногабаритных RGB системах на дискретных светодиодах осуществляется через
встроенные фотоприемники с оптическими фильтрами, которые выделяют необходимые
полосы чувствительности. В интегральном источнике света применение габаритных
стеклянных светофильтров неприемлемо. В одной из первых работ нашей лаборатории по
интеграции источников белого света предложена и реализована обратная связь выходных
оптических

сигналов

RGB

излучающих

светодиодов

через

светодиоды

в

фоточувствительном режиме включения, т.е. при нулевом или обратном напряжении
включения p-n переходов [1]. Поскольку сверхяркие светоидоды реализуются

на

прямозонных материалах с резкой границей поглощения света в системах AlGaInP
(красный, жёлтый) и AlGaInN (голубой, зеленый) их гетероструктуры имеют селективную
чувствительность

с

резким

ее

подавлением

при

больших

длинах

волн,

чем

малоэнергетическое крыло спектра излучения, для которых материал гетероструктуры
практически прозрачен и поглощение в нем квантов света не создает электроннодырочных

пар

фототока.

В

настоящей

работе

исследована

реверсивная
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фоточувствительность светодиодных гетероструктур AlGaInP/GaP и AlGaInN/SiC, которые
интегрируются с кремниевыми транзисторными микропроцессорами.
Методика и результаты исследований
В процессе исследований использовались: рельса (1), на которой были размещены
крепежные элементы (2), при помощи которых поочередно на одном уровне на расстоянии 80
(мм) по отношению к закрепленной светодиодной матрице (3) (характеристики матрицы
находятся в табл. 1) устанавливались крассный светодиод (4) и Si фотоприемник (4) (схема
измерений изображена на рис. 1). Матрица RGBW, красный светодиод и фотоприемник
подключались к источнику питания через измеритель тока.. Исследования проводились без
дополнительных источников света.
Таблица 1. Технические характеристики многокристального RGBW светодиода.

Многокристальный RGBW светодиод серии MC-Е
1.
2.
менее, лм

Фольгированный алюминий
(MCPCB)

Печатная плата
Световой поток при 350 мА, не

 Синий

8,2 лм

 Зелёный

67,2 лм

 Красный

30,6 лм

 Холодный белый

100 лм

3.

Угол обзора, град., мин

115°

4.

Длина волны, нм (мин–макс)

 Синий

450–465 нм

 Зелёный

520–535 нм

 Красный

620–630 нм

 Холодный белый

5700–7000 К

5.
Iпр, мА

Максимальное

значение

тока

700 мА

Проводились экспериментальные сравнительные исследования фоточувствительности
красного светодиода, (обладает спектральным диапазоном 420 − 632 нм и максимальной
чувствительностью на длинне волны 630 нм) и Si-фотодиода (обладает спектральным
диапазоном 400–1100 нм и максимальной чувствительностью на длинне волны 750–900 нм),
сравнительные характеристики которых приведены на рис .2а, 2б.
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Рис. 1. Схема измерения сравнительных характеристик реверсивного тока красного
светодиода и Si-фотодиода при облучении диодами матрицы RGBW: 1 – рельса;
2 – крепежные элементы; 3 – светодиодная матрица;
4 – красный светодиод или Si-фотоприемник.

Рис. 2а. Измерение реверсивного тока красного светодиода
при облучении диодами матрицы RGBW
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Рис. 2б. Сравнительные характеристики реверсивного тока красного светодиода и
Si-фотодиода при облучении диодами матрицы RGBW

Реверсивное включение светодиодных излучателей в качестве фоточувствительных
датчиков излучения отдельных спектральних полос обеспечивает систему обратной связи
сигналами которые поступают в микропроцессор. В высококачественных гетероструктурах
светодиодов достигнута малая концентрация поверхностных состояний в интерфейсах,
что

позволяет

получать

высокую

пороговую

и

спектральную

чувствительность

в

светопринимающем режиме, достаточную для работы микропроцессора. При этом
чувствительность в длинноволновой части селективного диапазона подавляется в 10 3–10 5
раз (рис. 3) (табл. 2).

Рис. 3. Спектр чувствительности GaN р-і-n фотодиода

Высокая селективность может быть обеспечена соответствующей обработкой
поверхности слоев, их толщиной и атомным составом.
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Технологическими режимами получения гетероструктур можно обеспечить любую
спектральную ширину фоточувствительности светодиодных структур в диапазоне длин
волн, меньшем максимума полосы излучения. При этом проводится оптимизация структур
как по квантовому выходу излучения, так и по фоточувствительности.
Реверсивное

включение

светодиодных

структур

обеспечивает

селективность

измерения светового потока отдельно красных , зелених и синих светодиодов (рис.4) без
применения фильтров, что особенно важно при их интеграции с транзисторними схемами
управления на кремнии, которые поддерживают заданное значение цветовой температуры
(координат цветности на цветовой диаграмме). На рис. 4 рассмотрены структуры GaN
(синяя область спектрального диапазона), InGaN (зеленая область спектрального
диапазона), AlInGaN (красная область спектрального диапазона) и Si-фотоприемник.
Исходя из спектральных характеристик области излучения светодиодов (1), селективной
чувствительности фотоприемников (2) полученных методом зонной инженерии на
соединениях А3В5 и спектров источника белого света синтезированного из n светодиодов
(3), представляется возможным утверждать, что не смотря на то, что Si- фотоприемник
покрывает всю видимую область излучения с максимальным значением в красной области
спектрального

диапазона и спадая к области фиолетового излучения, светодиодные

структуры GaN, InGaN и AlInGaN обладают достаточной селективной чувствительность в
реверсивном

режиме

включения

что

может

быть

эффективно

использовано

для

измерения интенсивности световых потоков каждого из цветов с помощью скважностей
сигналов ШИМ.
Таблица 2. Сравнение параметров фотоприемников получаемых реверсивным включением
светодиодных гетероструктур.
Светочув

Красный

Лавинно

СИД,

Инжекцио

Зелёный

тельная

нулевое

нный

СИД,

Голубой

включе-

структу

или

фотодиод

включе-

СИД

ние RGB

-ра

обратное

Uпр<Uотс.

ние 1,2

стви-

е

СИД,

включение

.

.

Si МОП

Реактивный
фоточувств

Si-

и тельный

фото-

сенсор

диод

Осадчука [3]

Параметры

1

2

3

4

5

6

Спектральн
ый диапазон,
нм

420–632

420–640

400–520

350–420

400–800

350–660

Чувствитель
-ность, А/Вт

0,1

15

0,08

0,1

100

0,1

–

10

10

4

–

–

510

425

410

–

880

7
900–
400
0,5–
0,001

Инжекцион
.

Усиление
фототока,
раз

–

ное
усиление

2

150

.

Длина
волны
максимально
й
чувствитель

630

–
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Светочув

Красный

Лавинно

СИД,

Инжекцио

Зелёный

тельная

нулевое

нный

СИД,

Голубой

включе-

структу

или

фотодиод

включе-

СИД

ние RGB

-ра

обратное

Uпр<Uотс.

ние 1,2

стви-

е

СИД,

включение
Параметры

.

.

.

.

ности, нм
Спектральн
ый диапазон
значительно
го снижения
фотоотклика
, нм
Снижение
фотоотклика
, раз
Шунтирующ
ее
сопротивлен
ие, мОм
Последовате
ль-ное
сопротивле
ние, кОм

Si МОП

Реактивный
фоточувств

Si-

и тельный

фото-

сенсор

диод

Осадчука [3]

1

2

3

4

5

6

7

>650

>600

>525

>540

>420

>632

>1000

.

3

4

4

5

4

4

>10

>10

>10

>10

>10

>10

>100

>1

>100

>100

>100

>100

>100

<1

0,5

<1

<0,7

<2

<(0,5–2)

<1

Из графиков видно, что при малих световых потоках, выраженных соотношением Iпр
= кФ (где к – коэффициент пропорциональности ток – световой поток) что составляет 50
мА, реверсивный фототок красного светодиода имеет небольшие значения порядка 0,010,9 мкА в сравнении с Si-фотодиодом у которого при аналогичном значении светового
потока фототок составляет порядка 1-5 мкА. При увеличении светового потока происходит
увеличение

чувствительности

гетероструктуры,

что

проявляется

в

увеличении

реверсивного тока до значений 0,2-10,5 мкА при увеличении тока излучающей структуры
до

700

мА.

С

2

>5 10

увеличением

световых

потоков

происходит

насыщение

фоточувствительности, однако во всем диапазоне величина реверсивного фототека
достаточна для микропроцессора, который осуществляет управление переключательными
элементами в цепях светодиодов.
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Рис. 4. Спектральные области излучения светодиодов (1); селективной чувствительности
3

5

фотоприемников (2) полученных методом зонной инженерии на соединениях А В ; 3 – спектр
источника белого света синтезированного из n светодиодов

Исходя из экспериментальных результатов можно прийти к выводу о возможности
использования диодных источников света в качестве фотоприемников для реверсивного
режима включения с целью измерения интенсивности световых потоков каждого из цветов в
периоды

между

светоизлучающих

импульсами
диодов

в

сигналов
реверсивном

ШИМ

питания

режиме

светодиодов.

включения

Использование

позволит

осуществлять

включение-выключение и регулирование светового потока интегрального источника света в
зависимости от внешней освещенности,

что обеспечит возможность

реализации как

радиоуправления так и автономной регулировки с помощью вшитых в микроконтроллер
программ.
В этом варианте, программа микроконтроллера периодически производит измерения
интенсивности световых потоков каждого из цветов и на основе полученных данных производит
расчет скважностей сигналов ШИМ, управляющих питанием светодиодов. Замер интенсивности
светового потока производится за время порядка нескольких микросекунд, что остается
незаметным для человеческого глаза. Во время замера включаются светодиоды одного из
цветов, при этом другие остаются погашенными. Таким образом, благодаря системе
управления, независимо от внешних факторов и старения светодиодов яркость и баланс белого
света лампы поддерживаются на постоянном или заданном уровне.
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Выводы
1.

Реверсивное

параметров излучения

включение

светодиодных

в динамическом

гетероструктур

для

регистрации

режиме позволяет регулировать

с помощью

встроенного микропроцессора интенсивность и частоту световых импульсов каждого заданного
цвета и обеспечить интеллектуализацию самого процесса светодиодного освещения.
2.

Чувствительность диодных источников света в реверсивном режиме включения

с целью измерения интенсивности световых потоков каждого из цветов с помощью скважностей
сигналов ШИМ является достаточным для применения в качестве фотоприемников.
3.

Благодаря системе микропроцессорного управления с обратной связью по

мощности светового излучения, независимо от внешних факторов и старения светодиодов,
яркость и баланс белого света источника поддерживаются на постоянном или заданном уровне.
4.

Временное разнесение процесса измерения мощности светового излучения RGB

составляющих позволяет отказаться от применения фотоприемников со светофильтрами, что
позволяет реализовать источник белого света

в виде гибридной или монолитной

оптоэлектронной интегральной схемы.
5.

RGB способ получения белого света позволяет управлять основными его

параметрами как в процессе программирования микро-оптоэлектронных устройств при
изготовлении так и при их эксплуатации, что недоступно всем другим источникам света.
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УДК 621.383, 621.382
М.С. Зализняк, Н.В. Максимчук
МИКРОЕЛЕКТРОННЫЕ ФОТОПРИЕМНИКИ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК ОКСИДА ЦЕРИЯ
ДЛЯ БИОЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СЕНСОРОВ
Разработаны фотоприемники биолюминесцентного излучения (фоторезисторы и
МДП-фотодиоды)

на

электрофизические

основе

и

тонких

пленок

фотоэлектрические

оксида

церия,

характеристики.

С

исследованы
целью

их

управления

функциональными свойствами пленок оксида церия, их получали методом «окисления
металлического зеркала» и «взрывного испарения» с разными температурами осаждения
пленки СеOх. Установлено влияние температуры и метода осаждения на параметры
фотодиодных и фоторезисторных структур с
экспериментальные

исследование

дают

пленками оксида церия. Проведенные

основания

рекомендовать

такие

типы

фотоприемников для использования в биохеолюминисцентных сенсорах.
Photodetectors of bioluminescence emission (photoresistors and MOS- photodiodes)
which are based on thin films of cerium oxide were invented. Also their electrophysical and
photoelectrical characteristics were investigated. With a purpose of functional characteristics
management, films of cerium oxide was gained with help of method of "oxidation of metallic
mirrors" and "explosive evaporation" with different temperatures of CeO2 deposition. The
influence of deposition temperature and technological method on the parameters of the
photodiode and photoresistant structures based on films of cerium oxide was found for the
first time. The obtained experimental results recommend that types of photodiodes for their
using in bioheoluminescence sensors.
Ключевые слова: тонкие пленки оксида церия, биолюминесцентные сенсоры,
фотоприемники биолюминесцентного излучения, фоторезисторы, МДП-фотодиоды.
Key words: thin cerium oxide films, bioluminescent sensors, photodetectors of bioluminescent
light, photoresistors, MОS-photodiodes.
Введение
Потребности практики ставят комплекс задач, связанных с разработкой простых в
применении, недорогих, высокочувствительных и специфичных методов и приборов на их основе
для обнаружения заданных веществ в образце. Существующие подходы для такого контроля, как
правило, основаны на традиционных методах аналитической химии. Наряду с определенными
преимуществами они имеют недостатки и ограничения, поскольку базируются лишь на
физических и химических принципах.
Основными качествами биосенсорного анализа являются безреагентность (одна из
принципиально важных характеристик биосенсоров, отличающая биосенсорный метод от
классических методов аналитической химии), простота анализа, аппаратурной реализации, низкая
стоимость одиночного анализа [1, 2].
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биосенсорных

аналитических
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приборов занимают

биолюминесцентные методы, которые характеризуются достаточно высокой чувствительностью
при определении различных токсических соединений (до тысячных долей мг/л) - ионов тяжелых
металлов, фенолов, пестицидов, микотоксинов, формальдегида, пестицидов и других токсинов,
характерных для промышленных выбросов, загрязнений почвы, воды, воздуха. Такие сенсоры
способны интегрировать эффекты смесей токсикантов, обеспечивая определения общего
индекса токсичности, чего нельзя достичь с помощью современных аналитических физикохимических методов [6,7]. В современных люменометрах чаще применяются фотоэлектронные
умножители и лавинные фотодиоды. Однако, такие фотоприемники имеют характерные для них
недостатки: а именно, ограниченный динамический диапазон, повышенная себестоимость и
высоковольтное

питание

фотоэлектронных

преобразователей,

проблемы

стабилизации

напряжения питания, вероятность неуправляемого развития пробоя, низкая чувствительность к
коротковолновому люминесцентному излучению лавинных фотодиодов.
Таким образом, для реализации и повышения коммерческого уровня биолюминометров
необходимо решить задачу создания высокоэффективных фотоприемников, в спектральном
диапазоне 380-500 нм, обладающих усилительными свойствами, а так же совместимостью с
биологическими объектами.
В

предыдущих

работах

исследовались

разработанные

нами

фотоприемники

биолюминесцентного сигнала на основе материала с уникальными функциональными
свойствами - фоторезистивних пленок оксида церия, изготовленных на подложках аморфный
SiO2/Si методом «взрывного испарения» [3,4].
В данной работе разрабатывались и исследовались фоторезисторые и фотодиодные
структуры, изготовленные нанесением пленки оксида церия на монокристаллический р и n
кремний. Поскольку свойства пленок оксида церия, в частности для их применения в качестве
активного материала сенсорных преобразователей, недостаточно изучены, исходя из чего
необходимо установить качественную связь между технологическими режимами изготовления
пленок

(метод

осаждения

и

температура

подложки)

и

электрофизическими

и

фотоэлектрическими свойствами пленок для получения на их основе фотоприемников
биолюминесцентного сигнала с максимально высоким коэффициентом фоточувствительности.
Технология получения пленок СеОх.
Для изготовления пленок оксида церия нами были выбраны метод взрывного испарения
(метод «вспышки») и окисления металлического зеркала, поскольку они дают возможность
получать качественные пленки с наиболее подходящими диэлектрическими параметрами.
Сущность метода «вспышки» или «взрывного испарения» заключается в мгновенном
испарении очень малой дозы смеси или соединения с поверхности испарителя, температура
которого должна соответствовать температуре испарения наименее летучего вещества [1,2,5].
Испарение данным методом проводится обычно в вакууме 10-3...10-2 Па. Пленки оксида церия
0

осаждались при температурах 175 – 300 С.

124
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е
При изготовлении тонких пленок оксида церия методом окисления «металлического

зеркала» вначале электронно-лучевым испарением формировали пленку церия, а затем
-5

проводили ее окисление. Давление в камере составляло 10 Па, ток эмиссии равнялся 140 мА,
0

ускоряющее напряжение – 12 кВ, температура подложки находилась в пределах 170…180 С.
После напыления пленки подложки выдерживались при данной температуре на протяжении 10
мин. Окисление церия проводилось в диффузионной печи при температуре 300°С в
кислородной среде. Технология окисления «металлического зеркала» обеспечивает получение
равномерных

по

толщине

поликристаллических

пленок,

состав

которых

близок

к

стехиометрическому. Преимущество состоит в использовании стандартного оборудования при
относительно низких температурах.
Исследование электрофизических и фотоэлектричеких характеристик пленочных
фоторезисторов и фотодиодов на основе СеО2
Для исследования электрофизических характеристик пленочных фоторезисторов на
основе СеО2 были сняты вольтамперные характеристики образцов, изготовленных на
подложках монокристаллического кремния p и n типа (рис. 1). У большинства ВАХ исследуемых
образцов фоторезисторов в указанном диапазоне напряжений нелинейны. Это объясняется
наличием потенциальных барьеров в структуре пленки, что связана с явлением на контактах
между отдельными зернами или кристаллами полупроводника, а симметричность означает, что
контакты омические. Переход от аморфной структуры пленок (1750С) к нанокристаллической
(2000С) при увеличении температуры осаждения

сопровождается увеличением электронной

проводимости, которая обусловлена полярным механизмом.
Для пленок, толщиной (0,1-0,2) мкм, наблюдался прямолинейный участок в координатах
I  V 2 что характерно для токов, ограниченных пространственным зарядом.

Изучение электропроводности систем диэлектрик-полупроводник представляет интерес в
нескольких отношениях. Полупроводниковый контакт позволяет инжектировать в ряде случаев
в диэлектрики существенно большие токи, чем металлический, что даёт возможность
реализовать диодные структуры с высокими (до 10 4 ) коэффициентами выпрямления.
На рис. 2 (а) приведены типичные ВАХ пленочных фотодиодов на основе СеО2
различных типов, которые измерялись на постоянном сигнале. Исследуемые образцы, в
основном, обладают ярко выраженной несимметричной вольтамперной характеристикой с
высоким коэффициентом выпрямления K вып порядка 102  104 .
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(а)
Рис. 1.
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(б)

Вольтамперные характеристики пленочных фоторезисторов на основе СеО2,
0

полученных методом «взрывного испарения» на подложке n-типа (а): 1 – при температуре 200 С; 2
0

0

– 300 С, 3 – 175 С; методом «металлического зеркала» на подложке p -типа (б) при температуре 160
0

С.

Проанализировав ВАХ пленок СеОх и диодных МДП-структур, установлено, что в
зависимости от температуры осаждения происходит изменение проводимости пленок, что
обусловлено изменением ширины запрещенной зоны пленки оксида церия и появлением
нанокристаллической фазы. ВАХ описываются степенной зависимостью, что характерно для
неупорядоченных структур и объясняется наличием

потенциальных барьеров на межфазных

границах.
метод "взры вного
испарения"

I, м А
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Рис. 2. Вольтамперные характеристики пленочных фотодиодов на основе СеО2 полученные
методом «взрывного испарения» при различных температупрх подложки (а); зависимость
фоточувствительности от температуры подложки для образцов фотодиодов и фоторезисторов,
полученных методом «взрывного испарения» (б).
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Так же снимались

люкс-амперные характеристики,

по которым рассчитывались

фотоэлектрические параметры исследуемых фотодиодов на основе пленок CeO2, результаты
расчетов приведены в таблице 1. При освещении фотопроводящего кристалла его материал
поглощает падающие фотоны, в результате чего энергия электронов валентной зоны
возрастает, что позволяет им переместиться в зону проводимости. При этом в валентной зоне
остаются свободные дырки. Этот процесс и объясняет повышение удельной проводимости
материала.
Максимальная фоточувствительность для МДП-фотодиодов и фоторезисторов - 3,3 мА/лм
и 2,5 мА/лм соответственно, получена при 200 ºС для метода взрывного испарения и n-Si (рис. 2
б).

Электрическая

проводимость

составила

10-5-10-6

См.

Максимальный

коэффициент

выпрямления (4800) получен для МДП-структуры, в которой пленка СеОх была изготовлена
методом «металлического зеркала» при Тп=160 ºС.
Таблица 1.

Тип подложки Si

Технологическое получение
пленки

p

Взрывное испарение

n

мА
лм

KR

K вып

0,69

171,5

100

Взрывное испарение

0,69

4,2

534

p

Взрывное испарение

0,8

17

143

n

Взрывное испарение

0,25

3

1875

n

Взрывное испарение

0,85

0,6

1154

p

Взрывное испарение

0,77

55

1925

n

Взрывное испарение

3

2

38,5

p

Металлическое зеркало

0,41

86,1

4800

SÔ ,

Таким образом, из экспериментальных характеристик фоторезисторов и фотодиодов на
основе оксида церия нанесенных p и n типа проводимости на подложки монокристаллического
кремния, установлено: что с изменением температуры, изменяются такие параметры как
проводимость, фоточувствительность, коэффициент внутреннего усиления, коэффициент
выпрямления. Это связано с тем, что при изменении температуры осаждения формируются
пленки разного состава с управляемым соотношением ионов

Ce 3

и

Ce 4

[6].

Выводы
Установлено влияние температуры, типа подложки и технологического метода осаждения
на электрофизические и фотоэлектрические свойства фоторезисторных и фотодиодных
структур на основе пленок оксида церия.
Максимальная фоточувствительность характерна для фоторезисторов на основе пленок
оксида церия, которые были получены путем взрывного испарения при температуре 200 0С.
Для фотодиодов наибольшим значением коэффициента выпрямления K вып (4800) обладают
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гетероструктуры с пленками оксида церия, полученные методом окисления металлического
зеркала.
Проведенные экспериментальные исследования дают основания рекомендовать такие
типы фотодиодов и фоторезисторов для использования в биохеолюминисцентных сенсорах
для определения целого ряда токсических веществ.
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УДК 621.3
Н.В. Костевська
ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ
Проаналізовано принципи та методи отримання фотонних кристалів як діелектрично

неоднорідних наноструктур. Систематизовано методи,

найпридатніші

для

формування фотонних кристалів з використанням різних матеріалів і залежно від сфери
їх застосування.
Principles and methods of photonic crystals fabrication as dielectric non-uniform
structures are analyzed and reviewed in present article. Methods most acceptable for photonic
crystals fabrication using various materials and depending on application area are considered
here.
Ключові слова: фотонні кристали, наноструктури.
Key words: photonic crystals, non-uniform structures.
Вступ
Найважливішим чинником розвитку мікроелектронних пристроїв є вимоги до зростання
обсягу пам'яті інтегральних схем, швидкості передачі інформації та підвищення ефективності
оптичного зв'язку. Тому на сьогодні досить актуальною проблемою є розроблення принципово
нових методів формування елементної бази та нових технологій. Зокрема, для підвищення
ефективності оптичного зв'язку за останні двадцять років досліджуються і впроваджуються
напівпровідникові лазери на квантових ямах з дуже низьким значенням порогового струму, а
також фотодетектори, які постійно заміняють звичайні, особливо в оптичному зв'язку,
розрахованому на великі відстані. Особливої уваги заслуговують напівпровідникові лазери на
гетероструктурах із "напруженим" шаром, у яких пороговий струм дуже малий. Але
найвагомішим досягненням за останні роки є створення фотонних кристалів, або "діркових"
волоконних світловодів. Фотонні кристали – це надґратка, в якій штучно створюється додаткове
поле з періодом на декілька порядків вищим від періоду основної ґратки. Для фотонів таке поле
отримують періодичною зміною коефіцієнта заломлення в одному, двох- чи трьох напрямках і
тому вони належать до діелектрично неоднорідних наноструктур.
Аналіз методів отримання фотонних кристалів.
Фотонні

кристали – це

мезопористі

матеріали з періодичним

розташуванням

нанорозмірних пор. Якість наностуктури оцінюють за двома параметрами. Перший параметр –
це контрастний коефіцієнт заломлення, який визначають як співвідношення між коефіцієнтом
заломлення матеріалу фотонного кристалу і сусідньою субстанцією. Другим критерієм є
відсоткове співвідношення об'єму, який займає матеріал фотонного кристалу, до об'єму,
зайнятого пустотами.
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Пропонується багато методів отримання 1D-, 2D- та 3D- фотонних кристалів. Однак,
великою проблемою є створення фотонних кристалів із комплектом щілин у потрібній області
спектральних характеристик. З усіх розроблених методів виділимо такі, які мають перспективу
для практичного їх застосування.
Для формування 1D-фотонних кристалів найбільшої уваги заслуговують такі методи.
Перший – це формування одновимірних структур на основі фулеренів С60 або С70 у вигляді
багатошарової структури, сформованої з двох різних матеріалів, які мають різні діелектричні
сталі ( ,

) та різну товщину (d1, d2) [1]. В результаті один шар формується з фулеренів С60 чи

С70, а другий з нітриду алюмінію. Товщина плівки з фулеренів становить 49 нм, а з нітриду
алюмінію – 21 нм. Перевагою цього методу є те, що фулерени можна осаджувати на різних
матеріалах, від металів (срібло, мідь та інші) до напівпровідників (кремній, германій, арсенід
галію), що дає можливість задавати ширину щілини в спектральній характеристиці фотонного
кристалу.
Другий метод – це використання молекулярно-променевої епітаксії для формування
багатошарової структури з різних напівпровідникових та діелектричних матеріалів [2]. При
підборі матеріалів потрібно враховувати, що різниця в коефіцієнтах заломлення і товщині шарів
повинна бути досить велика. Наприклад, якщо розглянути контакт арсеніду галію з оксидом
антимоніду алюмінію, то одержимо такі параметри: GaAs - n1=3,53, d1=65 нм; AlAsO2 – n2=1,56,
d2=145 нм. Така структура формується з чотирьох шарів. Непогані результати були отримані і на
контактах кремній-двоокис кремнію, двоокис кремнію-двоокис титану та поліетилен-телур.
2D-фотонні кристали порівняно з 1D відрізняються чітко вираженою щілиною в
спектральних характеристиках, що значно розширює сферу їх застосування, зокрема, для
створення оптоелектронних пристроїв та хвилеводів. Багатообіцяючим методом виготовлення
двовимірних структур є так званий метод фотонно-кристалічної пластини (photonic crystal slab).
У цьому випадку структури складаються з пластин матеріалу (таких як кремній), на які можна
наносити візерунки за допомогою напівровідникових технологій.

В таких структурах

поєднуються фотонна та електронна обробка одного чіпа.
Автори [3] запропонували метод формування 2D-фотонного кристалу на арсенід-галієвій
підкладці з орієнтацією поверхні (111), яку попередньо покривають двоокисом кремнію методом
вакуумного плазмового осадження. Після цього методом електронної літографії і хімічного
травлення формують періодичну структуру. На підготовлену підкладку, методом органічної
вакуумної фазової епітаксії, з додаванням триметил алюмінію, триметил галію і арсіну (AsH3)
наносять AlGaAs. У процесі нанесення AlGaAs парціальний тиск арсіну змінюють від 6,25 10-5 до
6,25 10-4 атм., а при нанесенні метилу галію і триметил алюмінію – в межах 3,7·10-7–5,8·10-6 атм.
В процесі підкладка нагрівається до температури 550

0

С. За температури нижче 450

0

С

структура погіршується, внаслідок низького коефіцієнта розкладу вихідних матеріалів, а за
0

температури, вищої за 650 С, відбувається швидке осадження елементів третьої групи, що
змінює стехіометрію осаджуваного шару. Сформована таким способом структура 2D фотонного
кристалу однорідна за товщиною і пори мають строго вертикальні стінки. Отримані структури
мають такі параметри: відношення R/а =0,44 і ωа/2πd = 0,36, де а – період дорівнює 500±50 нм,
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ω – частота, R – радіус дорівнює 200±20 нм, d – відстань між дірками –130±60 нм. 2D-фотонні
кристали з такими параметрами мають повний комплект фотонних щілин.
Вадою цього методу є досить тривалий процес формування пор електроннопроменевою літографією, оскільки для засвічення використовують електронорезист товщиною
більше мікрона (1,3-1,55) мкм, а чим товстіший резист, тим більша відстань між порами.
У роботі [4] запропоновано метод швидкого засвічення електронорезиста при
електронно-променевій літографії. Якщо замість експозиції pixel-by-pixel використати single-pixel,
тоді швидкість експозиції збільшується в 5-10 разів. В методі pixel-by-pixel електронний промінь
сфокусований на найменшу ділянку, на які ділиться зразок, і послідовно пересувається від
ділянки до ділянки, що займає досить багато часу. У запропонованому методі експозиція
здійснюється розфокусованим променем одночасно по всьому зразку, і можна отримати
відстань між дірками менше 100 нм. Але у разі зменшення відстані між дірками не вдається
уникнути ефекту близькості. Експерименти було виконано на зразках арсеніду галію за енергії
електронного променя 2,5 кеВ і за контрольованої зміни діаметра дірок з використанням
експозиції з розфокусованим променем. Завдяки цьому отримали періодично розміщені округлі
дірки діаметром 210 нм і періодом 300 нм.
Для виготовлення 2D- та 3D- фотонних кристалів застосовують різні технології, зокрема
літографію і технології травлення, подібні до тих, що застосовуються в мікроелектроніці (рис.1).
Деякі з цих технологій вже застосовують комерційно, наприклад, такі як система прямого
лазерного запису (Nanoscribe's Direct LaserWriting system) [5].
Хоча є багато публікацій [6-8] з використання молекулярно-променевої епітаксії,
електронно-променевої літографії і різних способів сухого травлення, ці процеси досить дорогі,
хоча дають змогу отримати високоякісні 1D-, 2D- та 3D- фотонні кристали. В роботі [9] для
отримання 2D-фотонних кристалів пропонують використовувати опалові шаблони. Шаблон
виготовляють з оксид олов'яного індію розміром (1×5) см. Для утворення поверхневої
гідрофільної плівки зразок шаблону занурювають в водний розчин 0,1М NaOH і тримають 30 хв.
(Гідрофільна плівка потрібна для стимуляції самозбирального процесу полістиролових частинок
на оксид олов'яній основі). Внаслідок цього формується моноплівка полістиролу 2D-структури.
Діаметр частинок, які утворюють плівку, становив 519 нм. Після цього отримані зразки
0

прогрівають за температури 80 С протягом 2 годин. Це потрібно для запобігання руйнування
шаблону під час отримання ФК на основі двоокису титану. Після цього відбувається процес
формування 2D-фотонних кристалів з TiO2 методом електрохімічного осадження. Один з
електродів – це попередньо виготовлений шаблон, другий виготовляли з платини. Відстань між
електродами становить 1см, напруга 1В. Середній діаметр частинок TiO2 20нм. Після
електрохімічного осадження зразок тримають за Т=450
структура фотонного кристалу має діаметр дірок 519 нм.

0

С протягом 3 годин. Отримана
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Рис. 1. Процеси виготовлення 2D- ФК на напівпровідникових підкладках. (а – розміщення
шару SiO2 і ПММА (поліметилметакрилат є прозорий пластик, що використовуються в якості
замінника звичайного скла); б – электронно-променева літографія; в – реактивне іонне травлення; г
– хімічне травлення за допомогою іонного променя; д – оксидне рідинне травлення; е – розміщення
на скляну пластинку; ж – рідинне травлення; з – травлення InAsGa).

Наукові співробітники університету "Політехніка Валенсії", Іспанія [10], отримали 3Dфотонні кристали методом синтезу інверсних опалів (рис. 2). Спочатку sol-gel синтезом
формували опаловий шаблон і потім його використовували для формування інверсних опалів з
різних матеріалів – це полімери, із сульфіду кадмію, кремнію та германію. Для кожного з цих
матеріалів потрібно було виготовити шаблон з певною відстанню між дірками, оскільки від цього
залежить ширина частотної щілини в спектральних характеристиках, яка для різних матеріалів є
різною. Методи виготовлення опалових шаблонів sol-gel синтезом описано в роботах [11,12].
Інверсні опали з сульфіду кадмію мають дещо вищий коефіцієнт заломлення – 2.5 і не
формують повноцінної щілини (контрастний поріг для появи щілини становить 2,8), але мають
хороші оптичні властивості. Процес отримання інверсних опалів здійснюють в два етапи. На
першому етапі опаловий шаблон опускають у водний розчин 2.5·10-2М CdSO4. На другому етапі
опал CdSO4 занурюють у водний розчин 3,5·10-2М S=C(NH2)2. Час здійснення процесу на
кожному етапі залежить від вимог до розмірів структури. Обидва етапи відбуваються за
0

температури 60 С і в присутності каталізатора (амонію). Шляхом травлення в 1 % розчині HF
усувається шаблон.
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Рис.2. Приклади тривимірних фотонних кристалів.

Найбільший контрастний коефіцієнт заломлення мають германієві інверсні опали і він
дорівнює 4. Це робить їх найбільш цікавим матеріалом для створення фотонних кристалів з
чітко вираженою щілиною в спектральній характеристиці. Германієві інверсні опали можна
отримати двома способами. Перший спосіб – це використання розчину [Ge(OCH3)4] в який
0

занурюють шаблон і який нагрівають до високої температури, приблизно 700 С. Але спочатку
пустоти в шаблоні, внаслідок гідролізу, заповнюються мікрочастинками (100 нм) GeO2, тому
температуру через певний час знижують до 550 0С і отримують пустоти, заповнені германієм.
Після закінчення процесу шаблон усувається травленням. Цим способом досить важко
отримати строго впорядковану структуру, що істотно вплине на оптичні властивості фотонного
кристалу.
Другий спосіб базується на осадженні хімічним випаровуванням і усуває ваду першого
способу, тобто невпорядкованість структури. Процес осадження здійснюється у вакуумі порядку
5·10-6 Па в присутності Ge2H6. При охолодженні шаблону рідким азотом Ge2H6 осідає на шаблоні
і заповнює пустоти. Після цього зразки прогріваються до температури більше 473К і менше 623К
для розкладу Ge2H6 на Ge і H2. Коли пустоти заповнені германієм зразок ще раз прогрівається
до температури 770К для отримання кристалічного германію. Після закінчення процесу
усувається шаблон. Фотонні кристали, отримані цим методом, мають хорошу впорядковану
структуру. Кремнієві інверсні опали мають також високий контрастний показник заломлення,
який дорівнює 3,5.
Кремнієві інверсні опали мають повну щілину в спектральній характеристиці, яка
становить 1,5 мкм, і отримані хімічним осадженням мають добре впорядковану структуру. Як
джерело для отримання кремнієвого інверсного опалу використовують Si2H6. Для повного
заповнення шаблону температуру підвищують до 350 0С. Після цього зразки ще раз прогрівають
до температури 600 0С для отримання кристалічної структури та усувають шаблон.
У роботі [13] запропоновано спосіб виготовлення опалового шаблону і фотонних
кристалів з оксиду титану sol-gel методом. Для отримання фотонних кристалів використовують
розчин, до складу якого входять ізопропоксид титану, ангідрид етанолу, діетаноламін і
деіонізована вода з молярним співвідношенням 1: 40:0,6:3,3. У цей розчин вертикально
опускають попередньо виготовлений шаблон з кварцу, пори якого заповнювалися гелеподібним
оксидом титану, витісняючи повітря. Синтез відбувається за температури 520 0С до згущення і
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кристалізації аморфного оксиду титану. Цикл вмочування і синтезу повторюють від 500 до 6000
раз для отримання кращого заповнення пустот. Після закінчення циклу отриману структуру
занурюють в 20 %-й теплий розчин NaOH і витримували 24 години до повного усунення
шаблону, залишаючи пори в структурі оксиду титану. Отримані таким методом фотонні кристали
відзначаються досконалою структурою. Ефективний коефіцієнт заломлення для цієї структури
можна розрахувати за формулою:
,
де f – коефіцієнт заповнення твердою фазою,

nTiO2 ≈ 2,3; nпов = 1. Знаючи значення nеф можна

визначити довжину хвилі:

  1, 63nеф d ,
де

d – відстань між пустотами (дірками).
Висновки
Існує досить великий вибір технологій виготовлення фотонних кристалів. Можна

застосувати технологічні методи, вже освоєні і досліджені при отриманні інтегральних мікросхем
субмікронних розмірів, але у випадку таких технологічних процесів, як молекулярно-променева
епітаксія, електро-променева літографія та сухі методи травлення, треба врахувати, що вони є
досить дорогі і тривалі в часі. Більш перспективними є методи синтезу за допомогою sol-gel
процесу, особливо з використанням опалового шаблону. Цим методом можна сформувати
фотонні кристали з напівпровідникових матеріалів, що дає змогу сформувати повноцінну зону в
спектральних характеристиках. Основною складністю в отриманні фотонних кристалів є їхнє
виготовлення з відповідним рівнем точності, щоб уникнути втрати на розсіюванні. Також важко
довести технології виготовлення до масового виробництва.
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УДК 621.382.2/.3
А.А. Костюченко
ОБЗОР МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ КРИВИЗНЫ ТЕМПЕРАТУРНО-СТАБИЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ОПОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В данной статье рассматриваются основные методы коррекции кривизны
температурно-стабильных источников опорного напряжения. Описываются особенности
реализации и принцип действия каждого метода, указываются их преимущества

и

недостатки.
In this paper the main curvature correction techniques for bandgap voltage references
are reviewed. The principles and features of realization of each method are described, their
advantages and disadvantages are pointed.
Ключевые слова: источник опорного напряжения, температурно стабильный
источник

опорного

напряжения,

температурный

коэффициент,

методы

коррекции

кривизны.
Key words: voltage reference, bandgap voltage reference, temperature coefficient, curvature
correction technique.
Введение
Существует несколько методов компенсации температурной зависимости

высших

порядков. Наиболее распространенными среди них являются квадратическая температурная
компенсация, экспоненциальная и линейно-ломанная коррекция кривизны.
В этой статье мы остановимся на компенсации второго порядка (curvature correction) как
на наиболее распространенной и простой в реализации.
Цель температурно стабильных источников с коррекцией кривизны

- исключить

нелинейный компонент из напряжения база-эмиттер, который обычно имеет второй порядок.
Это напряжение (1) может быть выражено:

VBE  VG 0 

T
kT Tr
 VBE (Tr )  VG (Tr )      
ln
Tr
q
T

(1)

где VG0 – ширина запрещенной зоны кремния при 0°C, Tr - температура,

- константа

(численно меньше 4), которая зависит от уровня легирования, β – порядок температурной
зависимости тока коллектора (например, IC=IC0Tβ). Нелинейность обеспечивает составляющая
TlnT в (1).
Идея

состоит в том,

чтобы компенсировать

логарифмическую

составляющую

напряженяи база-эмиттер Vbe (имеющую отрицательную темперактурную зависимость)
положительной парболической составляющей (2), (3).
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Обзор методов коррекции кривизны

Один из самых распространенных методов

коррекции кривизны – манипулирование

токами с разной температурной зависимостью через биполярные транзисторы (4).
Принцип предложенный Lu Shen и другими в (5), проиллюстрирован на рис.1.

Рис. 1. Принцип компенсации температурной зависимости путем суммирования токов.

Он заключается в суммировании пропорционально изменяющихся кривых температурной
компенсации первого порядка (выпуклой вниз Iref1 и выпуклой вверх Iref2). Как результат мы
получаем

ток

Iref

с

коррекций

кривизны

высшего

порядка,

который

оптимизируется

аппроксимирующим соотношением a/b.
Для получения этих токов используется нелинейность коэффициента усиления по току β.
Имеем:

VEB  VEB1  VEB 2  VT ln

IC1
I
 VT ln C 2 
I S1
IS 2

 (1   2 )
(1   2 )1
 VT ln(n 1
)  VT ln(n
)
 2 (1  1 )
 2 (1  1 )1
I C  I S exp(

VEB
)
VT

(2)

(3)

Параметр β не является постоянным, а изменяется с изменением тока коллектора. Как
показано на рис. 2 он может быть разделен на три области. Область 1 – область низких токов,
где β уменьшается с уменьшением IC. Область 2 - это область средних токов, где β постоянна.
Область 3 – это область высоких токов, где β уменьшается при увеличении IC.
Исходя из этого, β уменьшается когда VEB уменьшается в области 1 и уменьшается когда
IC увеличивается в области 3, но является постоянным в области 2.
Таким образом , мы приходим к выводу, что обе кривые Iref1 и Iref2 получаются путем
изменения уровня тока в биполярных транзисторах.
Похожая идея была высказана Ming-Dou Ker в (6). Суть состояла тоже в формировании
двух опорных токов, Iref1 и Iref2, которые формировались двумя
источниками опорного напряжения (рис. 3).

температурно стабильными

Збірник статей. Частина 1е

137

Особенностью являлось то, что ток Iref1 получали из источника опорного напряжения с
транзисторами

p-n-p типа, а Iref2 – источника с транзистррами n-p-n типа. Через токовые

зеркала генерировался температурно независимый ток как разница между Iref1 и Iref2, который
служил для компенсации температурно зависимого компонента VBE. В отличии от предыдущей
реализации, данная схема работает в подпороговом режиме.

Рис. 2. Кривые коэффицента усиленяи по току β при разных уровнях тока коллектора IC.

Рис. 3. Идея температурно стабильного источника опорного напряжения основанная на
формировании разницы токов.

Следующий метод коррекции кривизны (7)

основан на температурно зависимом

соотношении сопротивлений. Его структура изображена на рис. 4.
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Рис. 4. Структура температурно стабильного источника опорного напряжения, основанного
на температурно зависимом отношении сопротивлений.

В рассматриваемом случае R1 и R2 являются высокорезистивными поликремниевыми
сопротивлениями, в то время как R3 – это p-диффузионный резистор.
С пропорциональным к абсолютной температуре (PTAT) током I в этой структуре
формируется PTAT-напряжение через сопротивление R2, а напряжение с температурной
зависимостью высших порядков формируется через сопротивление R3.Эти два напряжение в
сумме с напряжением VEB транзистора Q2 исключают температурную зависимость VEB и
понижают температурный бросок выходного напряжения источника.
Этот метод применим во многих системах, требующих надежный и простой источник
опорного напряжения. Однако недостатком данной схемы можно назвать

то что для

достижения низкого тока потребления используются большие сопротивления, что значительно
увеличивает размеры чипа и является причиной шумов резисторов.
Другой метод был предложен в (8). Его главная идея заключается в том чтобы
корректировать нелинейную составляющую точной комбинацией напряжения VBE через переход
с температурно независимым током (β=0) и напряжения VBE через переход с PTAT-током (β=1).
Эта идея была применена и расширена Piero Malcovati в (9) (рис.5) .
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Рис. 5. Температурно стабильный источник опорного напряженяи предложенный P.
Malciovati.

В этом случае ток через биполярные транзисторы (Q1 и Q2) является PTAT (β=1), в то
время как ток через p-канальные МОП-транзисторы в первом приближении не зависит от
температуры. Таким образом, если мы зеркально передадим ток текущий в p-канальных МОПтранзисторах (через M12) на биполярный транзистор Q3, то получим напряжение VBE на Q3 с
β≈1.
Выражая

Tr
T
 VT ln r
T
T

(4)

Tr
T
 (  1)VT ln r
T
T

(5)

VBE ,Q 3(T )  VG 0  VG 0  VBE 
и

VBE ,Q1,2(T )  VG 0  VG 0  VBE 
соответственно.
Разница между

и

- напряжение пропорциональное нелинейной

компоненте из (1).

VNL  VBE ,Q 3(T )  VBE ,Q1,Q 2(T )  VT ln

Tr
T

(6)

Так же в предложенную схему (9,10) (рис.5) добавляются сопротивления R4 и R5(они
номинально равны).
Особенностью данной схемы является то, что она требует дополнительное токовое
зеркало и два сопротивления.
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Выводы

В данной статье были рассмотрены основные методы коррекции кривизны температурно
стабильных источников опорного напряжения, описаны особенности их реализации и принципы
работы.

Наиболее перспективными выглядят методы коррекции нелинейной составляющей

двумя напряжениями (через переход с температурно независимым током и через переход с
током, пропорциональным абсолютной температуре) как не требующие дополнительных
операционных усилителей и емкостей.
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УДК 621.383
А.П. Литвинов
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ТЫЛЬНОЙ МЕТАЛИЗАЦИЕЙ НА ЧОХРАЛЬСКИХ ПЛАСТИНАХ
Концепция фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) со сквозным эмиттером
включает в себя собирающий носители заряда и

покрывающий всю лицевую

поверхность p-n переход, который контактирует через многочисленные отверстия с
тыльной металлизацией. Технология изготовления ФЭП со сквозным эмиттером была
адаптирована к существующему оборудованию производства стандартных кремниевых
солнечных элементов. Визуализация работоспособности ФЭП была осуществлена
методом электролюминесценции.
The concept of Emitter Wrap-Through (EWT) solar cells comprises a carrier collecting pn junction covering the whole front surface which is wrapped through a large number of viaholes to the rear side where it is then contacted by the cell metallization. The technology of
production EWT solar cells was adapted to the existing equipment of production conversional
solar cells. The EWT solar cell workability visualization was made by electroluminescence.
Ключевые слова:

ФЭП со сквозным

эмиттером,

тыльный контакт,

лазер,

электролюминесценция.
Key words: emitter wrap-through, back contact, laser, electroluminescence.
Вступление
Развитие технологи производства кремниевых ФЭП является основным инструментом
для снижения себестоимости солнечных модулей. Поэтому, ведется активный поиск технологи
производства кремниевых ФЭП с КПД более 18%. Одним из таких направлений является
технология производства ФЭП со сквозным эмиттером, основной особенностью которой
является конструкция ФЭП со сплошным эмиттером на лицевой поверхности электрически
соединенным с тыльным эмиттером через многочисленные отверстия в пластине, сделанные
при помощи лазера [1,2]. Главным достоинством такой конструкции является отсутствие
лицевой металлизации, а вместе с ней и отсутствие потерь, связанных с затмением лицевой
поверхности, а так же упрощается технология сборки модуля, так как пайка в этом случае
осуществляется только с тыльной стороны ФЭП. Основной проблемой данной конструкции
является сложная технология изготовления и высокие требования по точности совмещения. В
данной работе рассматривается возможность создания ФЭП со сквозным эмиттером на
оборудовании серийного производства стандартных кремниевых ФЭП.
Описание технологии
Основными этапами производства ФЭП со сквозным эмиттером (рис. 1), является:
создание, с помощью лазера, отверстий в кремниевой пластине, удаление нарушений
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кристаллической решетки, текстурирование и очистка, создание маски для определения p- и nтипа областей, диффузия фосфора,

пассивация, нанесение антиотражающего покрытия

(АОП), трафаретная печать контактов и вжигание.

Рис. 1. Упрощенная структура ФЭП со сквозным эмиттером

Для создания маски с целью защиты p-типа областей от диффузии можно использовать
технологию трафаретной печати диффузионного барьера или наносить нитрид кремния, а
затем, при помощи трафаретной печати, наносить травящую нитрид кремния пасту [3], либо
удалять локально нитрид кремния при помощи лазера [2].
В данной работе использовались стандартные монокристаллические кремниевые
пластины р-типа с удельным объемным сопротивлением 1,5 – 3 Ом*см и временем жизни
неосновных носителей заряда 10 - 20 мкс. Толщина пластин составляла 200 мкм, а сторона
квадрата 125 мм.
С пластин в горячем растворе щелочи был стравлен нарушенный слой, после чего на
тыльную поверхность пластин был нанесен слой нитрида кремния на стандартном
оборудовании нанесения АОП методом PECVD.
Для создания отверстий и локального удаления нитрида кремния с целью создания
диффузионной маски использовалась лазерная система фирмы Rofin. Длина волны лазерного
излучения составляет 1064 нм. Система позволяет варьировать мощностью (0 – 25 Вт),
частотой пульсации излучения (10 - 40 кГц), а также скоростью сканирования в широких
пределах (1 – 1000 мм/с). Сквозные отверстия диаметром 50 мкм создавались путем
многократного облучения одного и того же участка поверхности пластины. А локальное снятие
нитрида кремния - путем сканирования лазерным пучком по поверхности.
Травление нарушений кристаллической решетки после лазерной обработки было
осуществлено одновременно с созданием текстурированной поверхности стандартным
процессом щелочного текстурирования с последующей химической очисткой.
После диффузии фосфора, сопротивление эмиттера составляло 45-50 Ом/□. Снятие ФСС
проводилось в концентрированном растворе HF до снятия маскирующего нитрида кремния.
После чего, на лицевую сторону в качестве АОП методом PECVD был нанесен нитрид кремния.
Шаг металлических контактов был рассчитан исходя из удельных сопротивлений
эмиттера и базы, а также точности позиционирования пластин и допусков трафаретной печати
и составлял 2.44 мм. Так же была разработана топология металлизации с учетом оптимального
расположения площадок для пайки.
Настройка позиционирования трафарета для печати серебряного контакта к эмиттеру,
осуществлялась по заранее приготовленному шаблону, представляющего собой пластину с
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рисунком локально снятого, с помощью лазера, АОП, совпадающим с рисунком будущей
металлизации.
Для печати металлических контактов применялись те же пасты, что и при серийном
производстве, за исключением серебряно-алюминиевой пасты. Вместо нее, с целью
сокращения количества операций, применялась серебряная паста. Сушка паст и вжигание
производились на режимах, типичных для производства стандартных ФЭП.
Результаты
При трафаретной печати ФЭП со сквозным эмиттером было замечено протекание
серебряной пасты через отверстия, что с одной стороны снижает последовательное
сопротивление, а с другой стороны чрезмерное протекание серебряной пасты ухудшает
внешний вид ФЭП. Для снижения этого эффекта было отрегулировано давление прижимного
вакуума, однако, исключить полностью этот эффект не удалось.

Рис. 2. Лицевая (слева) и тыльная (справа) стороны ФЭП со сквозным эмиттером.

После вжигания токопроводящих паст, на некоторых областях ФЭП было обнаружено
локальное отслоение алюминиевой пасты, вызванные неоптимальными для такой структуры
условиями сушки.
Для

измерения

ВАХ,

к

контактным

площадкам

пластин

были

подпаяны

двухмиллиметровые медные шинки, которые обычно используются при сборке серийных ФЭП в
модули (рис2). Шинки соединяют все фрагменты ФЭП параллельно.
Вольтамперные характеристики сняты при мощности излучения1000 Вт/м2 спектра АМ1,5
(рис. 3.). Низкое значение эффективности 10,4% связано с пониженным значением напряжения
холостого хода 540 мВ и малым коэффициентом заполнения ВАХ 54,6%.

144
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

Рис. 3. Вольтамперная характеристика ФЭП со сквозным эмиттером площадью 154.7 см

2

Для более детального анализа ФЭП был использован метод электролюминесценции.
Данный метод позволил выявить фрагменты ФЭП с малой эффективностью, которые снижали
общую эффективность элемента. На рис. 4. они видны как фрагменты, имеющие более слабое
ИК излучение. А изменение направления тока во время экспозиции позволило локализовать
места утечек, находящихся вблизи поверхности полупроводника [4,5,6], которые видны как
мелкие светящиеся точки.
Для лучшего восприятия границ пластины, во время экспозиции также была добавлена
зеленая подсветка. Таким образом, так как минимум отражения АОП находится в районе 550
нм, то пластина кажется черной, а задний белый фон - светло-зеленым.
Как видно из рис.4, места утечек по торцам и вблизи лицевой поверхности ФЭП не могли
существенно снизить эффективность соответствующих областей. С тыльной стороны ФЭП так
же были обнаружены излучающие свет точечные участки, которые не всегда совпадали с
расположением фрагментов ФЭП низкой эффективности. Некоторые фрагменты ФЭП имеют на
изображении электролюминесценции более светлые центральные области, по сравнению с
остальной областью фрагмента, что указывает на повышенное сопротивление контакта
центральной области (серебряная площадка) с остальной областью базового контакта
(алюминиевая гребенка).
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Рис. 4. Электролюминесценция и локализация утечек ФЭП со сквозным эмиттером

Следовательно, причинами низкой эффективности отдельных фрагментов ФЭП со
сквозным эмиттером являются внутренние закоротки, находящиеся под металлическим
контактом, а также повышенное контактное сопротивление между серебряной и алюминиевой
площадками.
Внутренние закоротки могли быть вызваны случайным попаданием алюминиевой пасты
на область эмиттера. А повышенное контактное сопротивление площадок – локальным
отслоением слоя алюминиевой пасты в некоторых местах нахлеста на серебряный слой.
Выводы
Одним из перспективных направлений развития технологии производства кремниевых
фотоэлектрических преобразователей является конструкция ФЭП со сквозным эмиттером.
Основным достоинством, которой является возможность создания ФЭП без лицевой
металлизации. Была разработана технология изготовления ФЭП со сквозным эмиттером,
осуществимая на оборудовании производства стандартных кремниевых солнечных элементов.
Данная технология имеет повышенные требования позиционирования пластин при лазерной
обработке и трафаретной печати. Для улучшения параметров ФЭП необходимо провести
оптимизацию процессов сушки и вжигания токопроводящих паст.
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УДК 621.315.592.2
Н.О. Ляхова
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЛЕТНИХ РОЗМІРІВ НА
ДИСЛОКАЦІЙНІСТЬ НАНОСТРУКТУР ПРИ СЕЛЕКТИВНІЙ ЕПІТАКСІЇ ІІІ-НІТРИДІВ
Розглянуто спрощену модель процесу зародження дефектів для оптимізації
темплетних шарів

нанооструктур

з

тривимірним обмеженням.

При

використанні

оптимізований темплетних шарів пористого анодного оксиду алюмінію, сформованого на
Si (100) підкладці, вирощено методом хлорид-гидридної газофазної епітаксії шар нітриду
галію, який виявився неполярним з (11 2 0) α-орієнтацією і малою анізотропією. Спектри
мікро катодолюмінісценції вирощених плівок підтверджують низьку щільність дефектів
упаковки.
Study of defect nucleation in three-dimensional confined nanoislands of templated
nanostructures has been reported. Contrasting to the case for thin epitaxial films, it is found
that for nanostructures, below a certain critical lateral dimension, dislocation free structures of
any thickness can be grown. GaN growth by the hydride vapor phase technique on (100) Si
substrates masked by porous Al anodic oxide has been used. The grown GaN layer was
nonpolar, with (11 2 0) α-orientation and showed small anisotropy.
Ключові слова: дислокації, наноструктури, GaN, селективна епітаксія, III - нітриди
Key words: dislocation, nanostructures, GaN, selective epitaxy, III – nitrides.
Вступ
Селективна епітаксія

є одним з найбільш перспективних

способів формування

бездефектних мікро і наноструктур напівпровідників A3В5 на ІІІ – нітридах. Селективне
вирощування наноструктур в порах темплетів (шаблонів) дозволяє здійснювати прецизійний
контроль розмірів і задане шаблоном розташування квантових точок а також реалізувати
механізми одержання бездефектних селективних монокристалічних областей, що раніше були
розроблені для селективної епітаксії структур A3В5 у глибоких вікнах підкладок кремнію [1,2,3].
Темплетні параметри безпосередньо впливають на появу дефектів і, відповідно, на
оптоелектронні властивості наноструктур [4,5].
Світлодіоди на основі ІІІ - нітридів при неполярній орієнтації [6,7] отримують все більше
уваги протягом останніх кількох років у зв'язку з можливістю позбутися квантово-розмірного
эффекту Штарка [8,9]. Відсутність внутрішнього електричного поля в неполярних GaN
світлодіодах [10,11] зумовлює переваги не тільки у підвищенні квантового виходу [12,13], а
також у покращенні стабільності [14,15]. У зв’язку з цим винятковий інтерес являють
перспективи створення світловипромінюючих елементів на основі неполярних III-нітридних
матеріалів з використанням темплетних шарів.
Мета данної роботи полягала у дослідженні спрощеної моделі процесу зародження
дефектів у наноструктурах з тривимірним обмеженням і з’ясуванні можливості вирощування
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бездефектного неполярного нітриду галію методом хлорид-гідридної газофазної епітаксії на Si
(100) підкладці з темплетом на основі шарів пористого аморфного оксиду Al2O3, оптимізованим
згідно цієї моделі.
Особливості дефектоутворення у тривимірних наноструктурах.
Більшість епітаксійних методів характеризуються дислокаціями зміщення на границі
розподілу з підкладкою, що обумовлені напруженням завдяки розузгодженню граток [16]. Для
товщин плівок менше деякої критичної величини hc, напруження можна вважати майже повністю
пружним. Вище hc релаксація напруження стає енергетично більш прийнятною завдяки появі
дислокацій

зміщення

на

границі

розподілу

плівка-підкладка.

Для

розрахунку

hc

використовується класична формула Matthews–Blakeslee (MB):
р=0,

p(

m 2
h
)  (1  c ) 2
b
h

h≤hc,

,

h>hc

(1)

де р – щільність дислокацій на одиницю площі, b - вектор Бюргерса, h – товщина плівки,
hc – критична товщина,

 m - розузгодження граток ,  m = 2(af - as)/(af +as), де af , as –

параметри граток плівки і підкладки відповідно. Формула (1) підходить тільки для тонких плівок,
де напруження приблизно однорідні.
Для тривимірних (3D) наноструктур вираз (1) повинен бути адекватно модифікований
відповідно включенню, як змінних станів напруження структури, яка стає дуже неоднорідною, так
і дислокаційної енергетики у обмеженому об’ємі. Більшість попередніх робіт по геометрії, що
лімітує, сфокусована на бічних обмеженнях, тобто на двовимірних (2D) системах [17,18].
Зокрема, при тривимірному обмеженні наноструктур головна увага має бути сконцентрована на
-

зміні напружень у 3D наноструктурах, порівняно з тонкими плівками або 2D випадком;

-

впливі обмежень в усіх напрямках на щільність дислокацій порівняно з випадком тонкої

плівки;
Геометрія наноструктур зображена на рис.1.

Рис. 1. Схематичне зображення геометрії наноструктур
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Наноострівці акомодують неузгодження граток, і поява поодиноких дислокацій стає
можливою тільки тоді, коли це енергетично вигідно. Припустимо, що поодинока дислокація
з’являється вздовж границі розподілу плівка-підкладка. Зміна енергії при введенні поодинокої
дислокації вздовж осі z може бути представлена наступним чином:
h

 W  E d    1 j ( x ) b j dz
0

де

(2)

Ed –власна енергія дислокації,  - тензор напружень, bj - j-та компонента вектора

Бюргерса. Рівняння (2) може бути переписане у термінах середніх значень пружності [19]
(просторове усереднення відносно координати z ):

W  Ed  h 1i ( x)bi

(3)

де верхня риска означає просторове усереднення по Z координаті. Зародження
дислокацій енергетично несприятливе для W  0, а для W  0, енергія системи знижується,
і дислокація, якщо утворилась, залишається стабільною.
Розрахунок напружень у тривимірних наноструктурах. Припустимо, що зароджування
дислокацій має місце вздовж границі розподілу [0,0,z]. Так як середні напруження найбільші у
центрі, таке припущення приводить до того, що розрахована щільність дислокацій буде дещо
вищою за реальну.
Попередні роботи по дослідженню напружень у 2D - структурах базувалися

на

аналітичних розрахунках. Але точність таких емпіричних рішень стає сумнівною для
співвідношень h/R більших, ніж 0,2 [20]. Крім того, для прямокутних смужок, використовувався
аналіз Фур’є, однак для 3D-структур це достатньо довгий процес [21].
Проте, метод кінцевих елементів може забезпечити точні результати для напруженого
стану в розузгоджених наноструктурах. Середнє напруження у [0,0,z] напрямку записується як:

h
h
 11  g ( )thin film  k m g ( )
R
R

(4а)

де k біаксіальний модуль, [k = 2μ(1+v)/(1 - v)], μ – стала Лейма, v - коефіцієнт Пуассона.
Вираз для g(h/R) підбирається емпірично:

h
1
g( ) 
(1  e  ( h R ) )
R
 (h R)

(4b)

Класична пружність не залежить від розмірів, і таким чином g(h/R) залежить тільки від
співвідношення (h/R). Коефіцієнт

 залежить переважно від матеріалу наноструктур та

підкладки, менше від їх коефіцієнтів Пуасона. Зрозуміло, що коли h/R→0, g(h/R)→1, відповідно
напруження

у виразі (4a) прямує до напруження класичної тонкої плівки ( k 

m

). Для

чисельного дослідження напруженого стану в наноострівках використовувалась комерційно
доступна програма кінцевих елементів ABAQUS. Функція g(h/R) розрахована при числовому
усередненні напруження вздовж осі z (рис.1).
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Заміна класичної MB формули зароджування дислокацій для 3D наноструктур. На

відміну від плівкового випадку, тобто h/R→0, власна енергія дислокації змінюється в
обмеженому діапазоні. Адаптуючи 2D - вирази з робіт Аткінсона [22] для 3D – наноструктур,
маємо


E d  E d ,    E I ( 4 Rn )  E I ( 2 n  1) 2 R 

(5)

n 1

де

Ed , 

- власна енергія дислокації у необмеженому середовищі, у той час, як енергія

взаємодії між дислокаціями EI може бути знайдена із наступного виразу:

 b 12
4  (1   )
4a2  3
)
( 4 a 2  1) 2
4a 2  1
)
( 4 a 2  1) 2

E I d  
4a2
4a2

(ln( 4 a 2  1 ) 

 b 22
(ln( 4 a 2  1 ) 
4  (1   )
 b 32
ln( 4 a 2  1 )
4

(6)

де a = h/d, d – відстань між уявними дислокаціями. Стосовно краєвих дислокацій,
враховуються тільки ті, що паралельні границі розподілу. Необмежена послідовність у виразі (5)
збігається швидко і може бути ефективно апроксимована. Підставляючи (5) у (3), можна
визначити критичну товщину hc для зароджування дислокації:

hc(R) 

Ed (hc R)
kbmg(hc R)

(7)

Це рівняння має бути вирішено само узгоджено. Зокрема, відзначимо, що критична висота
наноострівка є не лише функцією співвідношення його розмірів, але і його радіуса. При
обчислення підсумкової щільності дислокацій для нано острівця з розмірами за межами
критичних введемо квадратичну матрицю дислокацій, як фактор ослаблення напруги,
індукованої

неузгодженістю

решіток.

При

цьому

напруга,

викликана

неузгодженістю

послаблюється усереднено. Після перегрупування виразу (7), маємо:

 m   (h R, h) b 

  (h R, h)  (

Ed h R
khbg (h R )

m 2
h
) (1  Pd Ps c )2
b
h

(8)

де Pd і Ps - безрозмірні параметри,
Pd 

E d (h R )
E d (hc R )

Ps 

,

g (h c R )
g (h R )

Для 3D наноструктур рівняння (8) заміняє класичну

(9)
MB формулу.

Обидва

параметри Pd і Ps→1, якщо h/R→0, і таким чином (8) вироджується у класичну формулу для
тонкої плівки. Для кінцевих значень h/R вираз (8) дає зменшення щільності дислокацій.
Криві умовно бездислокаційного рельєфу (рис. 2) будувалися на основі рівняння (7) в
залежності від розмірів наноострівця (радіус циліндра) і ступеню розузгодження граток. Для
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великих радіусів наноострівців криві без дислокаційного рельєфу асимптотично сходяться до
вирішення граничної тонкої плівки. Тим не менш, для малих радіусів острівців спостерігається
значне відхилення від 2D тонкої плівки. Нижче критичного радіуса, Rc, криві без дислокаційного
рельєфу домінуються тривимірними розмірними ефектами. Менше критичного радіусу Rc без
дислокаційні нано острівців можуть бути вирощені при будь-якій товщині. Це контрастує з тонко
плівковим варіантом, де критична товщина згідно MB – критерію становить всього декілька
нанометрів.
При великому радіусі наноострівців крива бездислокаційного рельєфу асимптотично
наближається до тонкоплівкового граничного рішення. Проте, для малих радіусів нано утворень
картина відрізняється від двовимірної тонкої плівки. Фактично, при радіусах, Rc, менших за
критичний, криві бездислокаційного рельєфу домінуються тривимірними обмежувальними
ефектами.
Цифрові та (або) літерні позначення, наведені на зображенні, слід пояснювати або усі в
підпису, або усі в тексті. При посиланнях на вирази, рисунки, таблиці або літературу необхідно
відповідно використовувати наступні позначення: (1), (1) і (2); рис.1, рис.1 і 2; табл.1, табл.1 і 2.
Бажано завершувати розділи текстовою частиною, не закінчуючи розділ

формулою,

таблицею або рисунком.

а)

б)
Рис.2. Криві умовно бездіслокаційного рельєфу: (а) – оптимальні розміри темплетних
параметрів (радіус R і висота h) при різних ступенях неузгодження граток (); б) при  = 1.69%,
критичний радіусу Rc.

З’ясування можливості вирощування бездефектного неполярного нітриду галію при
селективній епітаксії
В

якості

основного

технологічного

підходу

селективного

епітаксійного

росту

запропоновано застосовувати хлорид-гидридну газофазну епітаксію, процес проводився в
потоці аміаку при температурі 1000°С протягом 2 годин (потік азоту - 60л/годин, HCl - 60л/годин,
температура джерела галію становила 870°С) [23].
На рис.3 представлене РЕМ-зображення сформованого на n-Si(100) підкладці (ρ=1
Омхсм), темплету, що утворювався у напиленому шарі алюмінію товщиною 1,5мкм, анодування
якого проводилося в 0,1М розчині щавлевої кислоти при напрузі 66В. Процес анодування був
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наступний: (1) анодування протягом 30хв; (2) витравлення верхнього окисленого шару у
фосфорній і хромовій кислотах при 60°С; (3) повторне анодування для поглиблення каналiв
майже до Si підкладки; (4)травлення структури у 2М розчині сірчаної кислоти при 50°С.
За допомогою ренгено-структурного аналізу i спектроскопії комбінаційного розсіювання
було встановлено, що темплетний шар є анізотропним без явних слідів гідроксильних груп i
кислотних радикалів.
Орієнтація епітаксійного α-GaN шару, вирощеного в оптимізованому темплеті (рис.4),
визначалась Ө/2Ө скануванням, а якість шару по результатам значення напівширини
рентгенівської лінії, що становила 400-600. На рис.4 представлено РЕМ-зображення розрізу
шару анодованого оксиду алюмінію з епітаксійними наноструктурами нітриду галію в
оптимізованих порах Al2O3.

Рис. 3. Темплетний шар поруватого анодного оксиду алюмінію (РЕМ-зображення).

Рис. 4. Зображення розрізу шару анодованого оксиду алюмінію з епітаксійно вирощеними
наноструктурами нітриду галію в оптимізованих порах Al2O3.
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Висока щільність дислокацій та структурних дефектів у шарах α-GaN на сьогодні є
головною перешкодою для створення ефективних світлодіодів на таких структурах. Для того,
щоб мінімізувати густину структурних дефектів пропонують різні технологічні підходи,
наприклад, епітаксійий ріст на спеціально сформованих нітрид-галієвих темплетах або
застосування проміжного буферного шару із супергратками типу AlGaN/GaN [24]. В результаті
значення напівширини двокристаллічної рентгенівської лінії знижуються до 300-700, що майже
співвимірно з нашими результатами. Слід зауважити, що типові значення напівширини
рентгенівської лінії для суцільних шарів α-GaN, вирощених по традиційній МОС-гідридній
технології на сапфірі, складають близько 1, що в кілька разів вище від випадку, коли
дифракційна площина паралельна m-напрямку в порівнянні з [0001] с-напрямком.
Висновки
Розглянута спрощена математична модель для вивчення зародкоутворення дислокацій в
наноструктурах, в якій розглянуто лише крайові дислокації (усі інші типи відкидалися) і
дислокаційні реакції також ігнорувалися. Представлений розрахунок щільності дислокацій для
тривимірної геометрії. При критичних розмірах нанотемплетів бездислокаційні наноструктури
III-нітридів можуть бути сформовані на підкладках при високому ступені неузгодження граток.
Окреслено підхід до визначення оптимальних розмірів наноструктур для вирощування нітриду
галію методом хлорид-гідридної газофазної епітаксії на (100) Si – кремнієвих підкладках,
маскованих темплетом поруватого оксиду алюмінію. З’ясована можливість вирощування
бездефектного неполярного нітриду галію у таких структурах. Одержаний шар GaN виявився
неполярним, з (11

0) a-орієнтацією. Відповідні режими селективного епітаксійного росту для

ефективного заповнення пор Al2O3 нітридом галію дозволили отримати наноструктури GaN у
порах анодованого оксиду алюмінію, що характеризуються монокристалічністю з низькою
щільністю дислокацій на підкладках n-Si (100).
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УДК 621.382.002
Н.С. Мазурок
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ ИЗДЕЛИЙ С
ДИФФУЗИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕГРАДАЦИИ
Для диффузионно-деградирующих изделий неоднородных по одной из двух
критериальных физических характеристик деградирующего материала: толщине или
энергии активации массопереноса вещества и однородных по другой нормально
распределенной характеристике – физически обосновано описание временной функции
интенсивности их отказа одним типом закона, являющимся нормированным двучленом.
Показано, что если неоднородность обусловлена энергией активации, то интенсивность
подчиняется нормальному закону, а если толщиной материала, то – логарифмическинормальному. Конкретизированы причины трех этапов интенсивности отказов на уровне
критериальных физических характеристик.
For the diffusion-degraded products of heterogeneous for one of two criterion physical
characteristics of degrading the material: the thickness or the activation energy of mass
transfer and homogeneous in the other a normally distributed characteristic - physically
substantiated description of the temporal function of the intensity of their failure of one type of
law is the normalized binomial. It is shown that if the heterogeneity is due to the activation
energy, the intensity obeys the normal law, and if the material thickness, then - log-normal. At
the level of the criterion physical characteristics of specified causes of the three stages of
failure intensity.
Ключевые

слова:

интенсивность

отказов,

неоднородная

совокупность,

диффузионный механизм деградации, критериальные физические характеристики.
Key words: intensity of failure, heterogeneous set, diffusion mechanism of degradation,
criterion physical characteristics
Введение
Известно [1], что традиционно интенсивность отказов совокупности изделий ЭТ
представляют «ваннообразной» функцией времени, состоящей из трех периодов: приработки,
нормальной эксплуатации и старения или износа. Каждый из этапов описывают отдельно
взятым статистическим законом. Для этапа приработки применяют

– закон Вейбулла, для

нормальной эксплуатации – экспоненциальный, а для старения или износа – нормальный,
либо логарифмически-нормальный закон [1]. Согласно [1, 2, 3] чисто статистическое описание
интенсивности отказов не позволяет конкретизировать причины отказов изделий на этапах
приработки и старения, что ограничивает эффективность управления проектированием и
обеспечением необходимого уровня надежности разрабатываемых изделий.
По мнению [2, 3] дополнение традиционного описания интенсивности отказов, физикостатистическими

моделями

распределений,

параметры

которых

детерминированы
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физическими

характеристиками

материалов

изделий

и

факторами

их

эксплуатации,

положительно скажется на решении вопроса оценки надежности вновь разрабатываемых
изделий. В связи с этим целью статьи является исследование возможности применения к
описанию интенсивности отказов физико-статистических моделей разработанных в работе [4, 5,
6] для неоднородных совокупностей изделий, деградирующих по диффузионному механизму.
Основная часть
«Ваннообразный»

характер

интенсивности

отказов

свидетельствует

о

том,

что

исследуемая совокупность изделий является неоднородной как минимум по двум причинам
отказа. Для диффузионно-деградирующих изделий такие причины могут быть обоснованы с
помощью работ [4, 5, 6]. В соответствии, с которым можно предположить, что совокупность
количеством N , состоит

в пропорции N1 / N , N 2 / N из двух подсовокупностей изделий

неоднородных по одной из двух статистически независимых критериальных физических
характеристик

деградирующего

материала:

его

толщины

h

или

энергии

активации

массопереноса вещества ea при условии однородности по другой нормально распределенной
характеристике.
В случае если подсовокупности неоднородны по энергии активации ea1 и ea2 , то
плотность

распределения

времен

отказов

совокупности

f(t отк / ea )неод

описывается

нормированной суммой нормальных законов
f(t отк / ea )неод 
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N
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  tотк / ea 2

отк
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  (1)



а если по толщине материала h1 и h2 , то плотность распределения времен отказов
совокупности f(t отк / h)неод – нормированной суммой логарифмически-нормальных законов
f(t отк / h)неод 
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(2)

- условные плотности распределения времен отказов i-х

подсовокупностей, представляемых надлежащими параметрами масштаба mtотк / eai , mlntотк i
и формы  t
, lntотк i :
отк / eai
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h2
mlntотк i  mea / k T  ln A
  2D
0



 ea
 ; 
,

ln

t

i
отк

kT


(4)

где mh , mea - математическое ожидание и  h ,  ea - стандартное отклонение нормально
распределенной соответственно толщины и энергии активации; A - критерий отказа; k постоянная Больцмана; D0 - частотный множитель; T - температура эксплуатации [4, 5, 6].
Для совокупностей характеризуемых плотностями (1), (2) интенсивности отказов

t отк / ea неод ,

t отк / hнеод

определяются

классическими

соотношениями

теории

надежности [1]:
f t отк / ea неод

t отк / ea неод 

;

tотк / ea 

(5)

 f t отк / ea неод d t отк / ea 

1

0

f t отк / h неод

t отк / h неод 

(6)

tотк / h 
1

 f t отк / h неод d t отк / h 

0

и подчиняются соответственно нормальному и логарифмически-нормальному закону.
На кривых неоднородных интенсивностей отказов (5), (6) изображенных на рис.1
наблюдаются «ваннообразные» участки, приведенные в увеличенном масштабе на рис. 2. Эти
участки,

наглядно

отображают,

что

изделия

совокупностей

деградируют

по

двум

принципиально различным процессам характерным для первых и вторых подсовокупностей,
представленными графически однородными интенсивностями.

(tотк/h)неод, (tотк/h1 ), (t отк/h 2), отк/час

(tотк/ea )неод, (t отк/e a1), (tотк/e a2), отк/час
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Рис. 1. Графики временных функций интенсивностей отказов для неоднородных по энергии
активации (а) и по толщине материала (б) совокупностей при N1  N 2 и для их составляющих
однородных подсовокупностей.
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Рис. 2. «Ваннообразные» участки интенсивностей отказов совокупностей изделий
неоднородных по энергии активации (а) и неоднородных по толщине (б).

Период приработки, идентифицируется высокой интенсивностью отказов постепенно
убывающей во времени, а период износа и старения – резко возрастающей интенсивностью. На
рис. 2 видно, что период приработки обусловлен главным образом отказами изделий первых
подсовокупностей с меньшими значениями критериальных физических характеристик ea1 , h1 , а
период износа и старения – отказами изделий вторых подсовокупностей с большими
значениями ea 2 , h2 .
Период нормальной эксплуатации изделий расположен между периодами приработки и
старения. Его продолжительность для неоднородных интенсивностей отказов (5), (6) при
количественном

равенстве

составляющих

подсовокупностей

N1  N 2

оценивается

соответствующими критериями tотк / ea неод , (t отк / h)неод , которые с учетом выражений (3),
(4) определяются расстоянием между параметрами масштаба законов распределения
подсовокупностей к среднему их параметру формы [7]:

t отк / ea неод 

2 mtотк / ea1  mtотк / ea 2
 tотк / ea1   tотк / ea 2

(t отк / h)неод  2







e 
e 
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2 4h  4 2h mh2  exp a1   exp a 2  
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ln h12  ln h22
 ea / k T

,

(7)

(8)

где   0, 1, 2, 3, 4 ... . Если 0    3 , то кривые неоднородных интенсивностей отказов не
содержат период нормальной эксплуатации и практически не отличаются от однородных
кривых.
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Рис. 3. Графики временных функций интенсивностей отказов для неоднородных по энергии
активации (а) и по толщине материала (б) совокупностей при   10 .

При равенстве критерия трем   3

у неоднородных интенсивностей наблюдается

сравнительно короткий период нормальной эксплуатации, изображенный на рис.1. Чем больше
значение критерия отличается от трех   3 , тем отчетливее выделяются три периода на
кривых интенсивностях и тем длиннее период нормальной эксплуатации. Согласно (7), (8) это
происходит за счет увеличения неоднородности подсовокупностей на уровне

h1  h2 , а также при снижении стандартных

ea1  ea2 ,

отклонений критериальных физических

характеристик по которым подсовокупности однородны  h ,  ea . На рис. 3. при условии   10
представлены

кривые

интенсивностей

отказов

для

обоих

типов

рассматриваемых

неоднородных совокупностей, характеризуемые относительно длинным периодом нормальной
эксплуатации.
Известно, что на практике [1] каждый из периодов функционирования изделий
представляют отдельно взятым законом. В моделях же неоднородных интенсивностей эти
периоды подчиняются одному типу закона являющегося нормированным двучленом. Так, если
неоднородность обусловлена энергией активации, то интенсивность подчиняется нормальному
закону, а если толщиной материала, то – логарифмически-нормальному. Подобное описание
всех

периодов

преимуществом

функционирования
разработанных

изделий

моделей.

одним

Кроме

законом
этой

является

особенности,

существенным
нормальные

и

логарифмически-нормальные законы, описывающие интенсивности отказов отличаются от
своих статистических аналогов тем, что их параметры детерминированы в явном виде
физическими характеристиками материалов изделий и температурой их эксплуатации.
Благодаря

такой

детерминации

появляется

возможность

анализировать

влияние

перечисленных факторов на надежность изделий, сравнивать различные варианты и находить
оптимальные решения.
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Выводы
1.

Интенсивность отказов

диффузионно-деградирующих изделий неоднородных по

одной из двух критериальных физических характеристик деградирующего материала: толщине
или энергии активации массопереноса вещества и однородных по другой нормально
распределенной

характеристике,

описывается

одним

типом

закона,

являющимся

нормированным двучленом. В случае если неоднородность обусловлена энергией активации,
то интенсивность подчиняется нормальному закону, а если толщиной материала, то –
логарифмически-нормальному.
2. Период приработки обусловлен изделиями подсовокупностей с меньшими значениями
толщины и энергии активации, а период старения или износа – большими. Продолжительность
периода нормальной эксплуатации тем выше, чем больше неоднородность подсовокупностей
на уровне ea1  ea2 , h1  h2 , и чем ниже стандартные отклонения критериальных физических
характеристик по которым подсовокупности однородны  h ,  ea .
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УДК 543.068, 543.9
Н.В. Максимчук, В.О. Ульянова
АМПЕРОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ДЛЯ МУЛЬТИБІОСЕНСОРІВ
Оптимізована конструкція, розроблена технологія виготовлення та досліджені
характеристики робочих зразків мікроелектронних амперометричних перетворювачів.
Описана портативна біосенсорна вимірювальна система, до складу якої входять
розроблені

амперометричні

перетворювачі.

Показана

можливість

застосування

планарного амперометричного біосенсора для біохімічних досліджень.
Working samples of microelectronic amperometric transducers were manufactured.
Characteristics of planar amperometric transducers were investigated and their design was
optimized. The biosensor measurement system, which includes manufactured amperometric
transducers. was described. The possibility of application of planar amperometric biosensor
for biochemical analysis was shown.
Ключові

слова:

амперометричний

біосенсор,

мікроелектронний

перетворювач,

біохімічні дослідження, вимірювальна система, вольтамперограма
Key words: amperometric biosensor, microelectronic transducer, biochemical analysis,
measuring system, voltammograms.
Вступ
У біотехнічній промисловості існує великий попит на автоматизований контроль і аналіз
продукції протягом виробничого процесу. Для індустріальних застосувань необхідні надійні
пристрої, котрі забезпечують довготривале використання. В якості таких пристроїв можуть
використовуватися біосенсори.
Біосенсори – це клас аналітичних пристроїв, який знаходиться на межі біології й
електроніки, поєднує виключну вибірковість біології та обчислювальну продуктивність сучасної
мікроелектроніки в нових аналітичних пристроях, застосування яких є виключно важливим у
медицині, екології, сільському господарстві.
Зокрема, у сільському господарстві однією з актуальних є проблема діагностики лейкозу
великої рогатої худоби. У дослідах in vitro було встановлено, що вірус може розвиватися у
культурах клітин деяких видів тварин, у тому числі й людини, тобто здатен долати міжвидовий
бар’єр [1].
На сьогоднішній день існує близько 20 різноманітних методів лабораторної діагностики
лейкозу ВРХ, проте проблема специфічної, високочутливої, швидкої, простої, доступної та
дешевої діагностики загалом не вирішена.
Cерологічні фізико-хімічні методи діагностики лейкозу (реакції імунодифузії, радіоімунний
та

імуно-ферментний

методи)

характеризуються

недостатньою

чутливістю,

тривалістю

проведення аналізу (до 26 днів) та громіздкістю обладнання [2]. Недоліками методу на основі
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) є складність, висока вартість проведення аналізу,
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необхідність спеціальної професійної підготовки персоналу для проведення дослідження, та
неможливість використання у польових умовах [3-4]. Амперометричні біосенсори мають
наступні переваги: простота виготовлення, висока чутливість і селективність, можливість
вимірювати малі концентрації речовини і можуть стимулювати розвиток серологічних методів та
ПЛР-метода, що пов’язаний з розробкою імунних та ДНК біосенсорів, котрі задовольняють
вимогам діагностики.
Актуальною є розробка нових портативних, простих у використанні та дешевих методів
біохімічних досліджень, що здійснюють аналіз в режимі реального часу, в польових умовах.
Метою даної роботи є розробка конструкції та виготовлення мікроелектронного
амперометричного перетворювача для створення портативної, простої, чутливої та дешевої
біосенсорної вимірювальної системи для біохімічних досліджень в режимі реального часу та на
місці використання.
Конструкція та технологія виготовлення амперометричного сенсора
Для амперометричного сенсора була вибрана конструкція зображена на рис.1,
електрохімічна комірка в якої складається з чотирьох робочих електродів, порівняльного та
допоміжного електрода. Чотири робочих електроди відповідають чотирьом вимірювальним
каналам. Якщо на кожен електрод нанести 4 різні біоселективні мембрани, то за допомогою
такого сенсора можна вимірювати зразу 4 параметра біохімічної реакції. Така конструкція
робить сенсор універсальним та розширює його функціональні можливості.
Струмопровідні шини за виключенням активної області та зони контактів покривались
захисним шаром, в якості якого використовувався фоторезист ФП383 з товщиною 1,5 - 2 мкм.
Поверхневий опір струмопровідних шин складав 0,13 - 0,15 Ом/□, що забезпечує опір доріжки
від контактної області до активної зони не більше 30 Ом. В якості підкладки використовувався
ситал односторонньої поліровки марки СТ-50-І-0,6 з класом поліровки робочої поверхні – 13 14. В якості провідної системи використовувались плівки Ti  Ni . Для формування адгезійного
підшару Ті використовувалась мішень марки ВТ1-00.
В якості основного провідного шару використовувались плівки Ni марки НВК, які
-3

0

формувались при тиску робочого газу 8 10 мм. рт. ст., температура підкладки – 200 С, Uроб =
500 В, I = 1,5А, час формування плівки – 25 хв. Поверхневий опір плівки Ni складав Rs ≤ 0.15
Ом/□.
Для формування рисунка сенсора та захисту струмопровідних шин використовувались 2
процеси фотолітографії.
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Рис. 1. Конструкція амперометричного перетворювача.

За допомогою першої фотолітографії формувався рисунок сенсора. Друга фотолітографія
використовувалась для формування захисної плівки струмопроводів.
Дослідження характеристик амперометричного перетворювача
Якщо до електрода прикласти електричний потенціал, то в електрохімічній системі
електрод-розчин проходитимуть зміни хімічної і фізичної природи, у сукупності вони
називаються електродним процесом. Основна стадія такого процесу – окиснення і відновлення.
Речовини, які беруть участь у процесі, зазвичай знаходяться в окисненій чи відновленій формі і
утворюють редокс-пару. Цей процес підлягає закону Фарадея, який визначає кількісне
співвідношення між виходом електродної реакції за речовиною та зарядом, що пройшов крізь
електрод [5].
Для реалізації амперометричного біосенсора для біохімічних досліджень на прикладі
діагностики лейкозу на поверхні робочого електроду іммобілізують антигени – білки ретровірусу.
Якщо в досліджуваному розчині присутні антитіла до ретровірусу, то проходить імунна реакція з
утворенням імунного комплексу антитіло-антиген (Ат-Аг). А оскільки пряме визначення наявності
даного комплексу амперометричним методом неможливе, то до Ат (або Аг) «пришивають»
електрохімічно активну мітку, наприклад пероксидазу. Під дією ферменту протікатимуть
каталічні реакції, які фіксуються амперометричним перетворювачем
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Амперометричний перетворювач підключається до інформаційно-вимірювального модуля,
розробленого в Інституті електродинаміки НАНУ [6], який під’єднується до комп’ютера (рис. 2).

Рис. 2. Схема біосенсорного амперометричного комплексу.

До складу вимірювальної системи входять блок утримувача сенсорів БУС з планарним
амперометричним мультисенсором АМС, вимірювальний блок ВБ, портативний персональний
комп'ютер ПК і магнітна мішалка ММ. Мультисенсорна електрохімічна комірка встановлюється в
роз'ємі сенсорного блоку, що кріпиться на штативі, і з'єднується кабелем з вимірювальним
блоком. Комірка занурюється в досліджуваний розчин, який знаходиться в реакторній кюветі, що
встановлюється на мішалку. ВБ складається з уніфікованої частини - базового модуля та
потенціостата, через який підключається електрохімічна комірка. ВБ з'єднується з комп'ютером
за допомогою інтерфейсного кабелю через COM-port або USB-port. Живлення ВБ здійснюється
від блока живлення - мережевого адаптера 220/9 В або від вбудованого акумулятора.
Використовується програма верхнього рівня для обробки даних вимірювання та управління
вимірювальним комплексом.
Для перевірки роботи мікроелектронного амперометричного перетворювача при низьких
(на рівні одиниць-десятих ррm) концентраціях електроактивних речовин, таких як пероксид
водню, проводилися вимірювання залежностей струму в електрохімічній комірці від прикладеної
напруги I (U ) в статичному режимі.
Для тестування роботи амперометричних перетворювачів знімалась залежність I (U ) для
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деіонізованої води, у якій в малих концентраціях присутні електроактивні речовини. Це помітно з
рис. 3 (а).
Для перевірки чутливості розроблених робочих зразків готували 10 ррm розчин перекису
водню на основі деіонізованої води та визначали залежність I (U ) (рис. 3 (б)), яка була лінійною
в зазначеному діапазоні напруг як і залежність для води, причому додавання 10 ррm перекису
водню збільшило сигнал сенсора в 2 рази.

Рис. 3. Залежність струму від прикладеної напруги в статичному режимі у деіонізованій воді
(а) і у розчині перекису водню (б).

Таким чином, проведені дослідження показують, що розроблений амперометричний
перетворювач цілком придатний для вимірювання низьких концентрацій електроактивних
речовин (на рівні одиниц-десятих ррm), що говорить про високу чутливість таких сенсорів.
Оскільки для вивчення продуктів перетворення електрохімічних реакцій важливо знати
кінетику їх протікання, нами знімались циклічні вольтамперограми у 20 мл 5 мМ буферного
розчину при температурі 21-220С (рис. 4).

Рис. 4. Циклічна вольтамперограма у буферному розчині.

При прикладенні потенціалу від -1 В до -0,3 В відбувається рух електронів з електрода на
Ох-частинку, внаслідок чого зростає швидкість її відновлення і, відповідно, струм. Концентрація
Ох-частинок на катоді зменшується. На вольтамперограмі спостерігається пік відновлення і
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подальше зменшення струму. Місце Ох-частинок займають Red-частинки. У разі зміни напрямку
прикладеного до електрода потенціалу на протилежний спостерігається зворотний ефект.
Після досягнення редокс-потенціалу Red-частинки починають переокиснюватися. Струм
збільшується у зворотному (окиснювальному) напрямку, доки не досягається пік окиснення,
пропорційний концентрації окисненої форми частинок.
Такі ж процеси протікають у реакціях, в яких беруть участь каталітичні компоненти,
зокрема ферменти.
Висновки
Проведені

дослідження

демонструють

придатність

розроблених

амперометричних

перетворювачів для вимірювання низьких концентрацій електроактивних речовин (на рівні
одиниц-десятих ррm), що говорить про високу чутливість таких сенсорів.
Розроблені амперометричні біосенсорні перетворювачі відкривають перспективи їх
використання для створення високочутливої, недорогої, простої у використанні, портативної
біосенсорної системи для біохімічних досліджень в реальному режимі часу. Такі біосенсорні
системи є альтернативою високовартісним, довготривалим, громіздким та складним фізикохімічним аналітичним методам.
Результати роботи були використані при виконанні проекту «Портативний аналізатор на
основі амперометричних ферментних біосенсорів для контролю за якістю напоїв у виноробстві.
Розробка прототипів електронних вимірювальних каналів портативного амперометричного
аналізатора» № держреєстрації 0107U003159, що виконувався в Інституті електродинаміки
НАНУ.
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УДК 621.372.41
А.О. Олексенко, Ю.В. Диденко, И.В. Пацёра, Д.И. Царенко
СВЧ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СТРУКТУР МЕТАЛЛ-ДИЭЛЕКТРИК
Исследована
пропускания

зависимость

композитных

коэффициента

структур

отражения

металл-диэлектрик.

и

коэффициента

Приведены

результаты

экспериментальных исследований.
Dependence of coefficient of reflection and coefficient of admission of metal-dielectric
composite structures is explored. The results of experimental researches are shown.
Ключевые слова: композит, коэффициент отражения, коэффициент прохождения,
диэлектрическая

проницаемость,

тангенс

угла

диэлектрических

потерь,

радиопоглощающие покрытия.
Keywords: composite, reflection coefficient, transmission coefficient, dielectric permittivity,
dielectric loss tangent, radio-absorbing coating.
Вступление
Повсеместное использование электронных устройств неизбежно приводит к усилению
требований к надежности их экранирования с целью уменьшения электромагнитного излучения.
Это вызвано как необходимостью обеспечения электромагнитной совместимости различных
электронных устройств, а также блоков внутри одного устройства, так и необходимостью
защиты информации от несанкционированного доступа [1,2]. Одним из перспективных путей
решения данной задачи является создание защитных покрытий на основе нанодисперсных
композитных структур металл-диэлектрик [2].
Хотя исследования в этой области ведутся достаточно интенсивно, все же до сих пор
недостаточно полно исследовано влияние структуры композитных материалов на их свойства,
что приводит к необходимости дальнейшего их изучения.
Энергетические коэффициенты отражения и пропускания композитних структур
Формально

защитные

свойства

покрытий

энергетических коэффициентов отражения

можно

характеризовать

с

помощью

R , пропускания T . Поэтому представляется

важным установить связь между составом нанодисперсных композитных структур металлдиэлектрик и коэффициентами R и T .
Известно, что в случае нормального падения излучения коэффициент отражения
покрытия R определяется как свойствами материала, так и свойствами окружающей среды и
может быть вычислен по следующей формуле[3]:

 N   N e
R   

 N  Ne

2


 ,


(1)
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где N





– комплексный показатель преломления материала N e – комплексный показатель

преломления прилегающей к нему области (области из которой падает излучение).
Коэффициент пропускания покрытия, при условии, что покрытие находится в
однородной среде, можно определить исходя из закона Бугера-Ламберта и законов
прохождения излучения через границу раздела двух материалов:
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где d – толщина покрытия,

(2)

 – коэффициент экстинкции материала покрытия. Коэффициент

экстинкции зависит от длины волны излучения, комплексного коэффициента преломления
материала покрытия.
Из соотношений (1) и (2) следует, что изменяя комплексный показатель преломления


материала покрытия N , можно изменять защитные свойства покрытия. Однако известно, что
комплексный показатель преломления материала может быть вычислен из известного
соотношения:

N     ,
где

(3)

   1  j 2 – комплексная диэлектрическая проницаемость материала покрытия,

   1  j 2 . Для немагнитных материалов можно считать, что    1 .
С другой стороны, для нанодисперсных композитных структур металл-диэлектрик
комплексная диэлектрическая проницаемость может быть определена из соотношения[4]:
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(4)

 c – эффективная диэлектрическая проницаемость композитного материала,  m –

комплексная диэлектрическая проницаемость

материала матрицы,

 d – комплексная

диэлектрическая проницаемость дисперсной фазы, q – объемная доля дисперсной фазы.
Соотношения (1)-(4) позволяют рассчитывать R , T материала защитного покрытия в
зависимости от его состава.
Экспериментальные образцы
В данной работе выполнено исследование зависимостей коэффициентов отражения и
пропускания композитных структур от объемной доли дисперсной фазы. В качестве образцов
использовались

композитные

структуры

металл-диэлектрик,

изготовленные

методом

электромеханического перемешивания нанодисперсного порошка металла с полимерным
связующим

в

жидком

состоянии.

Отвердение

образцов

температуре под давлением и при постоянном перемешивании.

происходило

при

комнатной
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Путем изменения объемной доли нанодисперсного алюминия в составе композита,

получена серия образцов с различной концентрацией металлической нанодисперсной фазы в
связующей

диэлектрической

матрице.

В

качестве

дисперсной

металлической

фазы

использован нанодисперсный порошок алюминия с размером частиц от 60 до 200 нанометров.
В

качестве

диэлектрической

матрицы

использованы

комплексными диэлектрическими проницаемостями

два

полимерных

материала

с

 m 1  2, 7  j 0,19 и  m 2  2, 0  j 0,1

соответственно.
Экспериментальная установка
Измерения проводились с помощью панорамного измерителя Р2-61 (рис.1.), состоящего
из генератора СВЧ 1 типа ГКЧ-61, индикатора ослабления 2 типа Я2Г-67, коаксиальноволноводного перехода 3, двух направленных ответвителей 4 ( "падающая волна") и 5 (
"отраженная волна") с детекторами, измерительного узла СВЧ 6 и конечной поглощающей
нагрузки 7.

Рис. 1. Схема измерительной установки

Результаты экспериментальных исследований
Измеренные и рассчитанные значения для сантиметрового диапазона длин волн
приведены на рис. 2,3.

 m  2, 7  j 0,19

 m  2, 0  j 0,1
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б)

а)

Рис. 2. Отражательная способность композитных структур Al-полимер при различных
значениях диэлектрической проницаемости полимерной матрицы

 m  2, 7  j 0,19

 m  2, 0  j 0,1

а)

б)

Рис. 3. Коэффициент пропускания материалов Al-полимер

Выводы
1.

Получены

экспериментальные

зависимости

энергетических

коэффициентов

отражения и пропускания в зависимости от объемной доли металлической дисперсной фазы
для нанодисперсных композитных структур алюминий-полимер в СВЧ-диапазоне.
2. Показано влияние комплексной диэлектрической проницаемости материала матрицы
на энергетические коэффициенты отражения и пропускания нанодисперсных композитных
структур металл-диэлектрик.
3. Установлено, что при объемной доле металлической дисперсной фазы q  0, 55
нанодисперсные композитные структуры алюминий-полимер в сантиметровом диапазоне длин
волн имеют коэффициент пропускания не более 0,05. Это позволяет их использовать в
качестве защитных электромагнитных покрытий.
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Д.В. Слюсар
КОНЦЕПЦИЯ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ НАНОСХЕМ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
MIMO НА КРИСТАЛЛЕ
Предложены концептуальные основы конструктивного выполнения наноантенных
решеток в составе многослойных наносхем для реализации беспроводных сетей на
кристалле (WiNoC) на основе технологий MIMO и MultiUser MIMO.
In this paper are presented the conceptual basics of construction designs of
nanoantennas array as a part of multilayered nanonodes for realisation of wireless networks
on the chip (WiNoC) on the basis of technologies MIMO and MultiUser MIMO.
Ключевые слова: наносхемы, наноантенные решетки, беспроводные сети на
кристалле (WiNoC), технологии та MultiUser MIMO.
Key words: nanoantenna, Wireless Network on Chip (WiNoC), MIMO and MultiUser MIMO.
Введение
Важным направлением развития SoC стало появление сетей на кристалле (Network on
Chip,

NoC).

Согласно

[1],

парадигма

сети-на-чипе

(NoC)

возникла

как

методология

проектирования мультиядерных чипов. Однако использование традиционной двумерной
топологии микросхем вскоре обозначило граничные возможности NoC, обусловленные высоким
временем ожидания передачи пакетов и потерями в энергетике сигналов, вызванными не
только омическим сопротивлением, но и делением мощности при разветвлении сигналов.
В этой связи в последнее время усилия многих специалистов сосредоточились на
теоретической проработке вопросов создания беспроводных сетей на чипе (Wireless Network on
Chip, WiNoC) в диапазонах от десятков ГГц до сотен ТГц [1]. Cреди технологий,
обеспечивающих высокую скорость передачи данных внутри WiNoC, заслуживают внимания
методы MIMO и MultiUser MIMO (мульти-MIMO), вариант использования которых в нано-WiNoC
предложен, например, в [2].
На фоне совершенствования технологий многослойной эпитаксии для изготовления
наносхем при создании беспроводных сетей на кристалле следует максимально использовать
возможности трехмерных топологий при конструировании приемо-передающих наноантенных
решеток. Поэтому целью статьи является разработка концептуальных основ конструктивного
исполнения вертикально расположенных решеток нанонтенн в составе наносхем, реализующих
беспроводную передачу данных в сети на кристалле.
Концепция пирамидального построения наносхем
При многослойной топологии наносхем для повышения эффективности рассеяния
радиоволн в интересах применения технологии MIMO заслуживает внимания использование
пирамидальных конструкций наностанций. При этом могут быть задействованы кольцевые,
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прямоугольные либо многогранные пирамидальные формы, в которых нановибраторы
располагаются на вертикальных стенках пирамидального слоя (рис. 1).

Рис. 1. Нановибраторы в составе пирамидальных наносхем.

Такое размещение элементов антенн на наносхеме позволяет убрать затенение
наностанциями друг друга и улучшает условия рефракции радиоволн внутри корпуса SoC. На
верху пирамиды для связи с макроуровнем могут размещаться диэлектрические резонаторные
антенны (ДРА) (рис. 2) либо другие разновидности объемных электрически малых излучателей,
а также печатные микрополосковые антенны.

Рис. 2. Наносистема MIMO с диэлектрической резонаторной антенной в верхнем слое одной из
нанопирамид для реализации радиошлюза с макроуровнем.

Следует отметить, что для реализации высокоскоростной передачи системы MIMO
достаточно сформировать 4 - 8 слоев нанопирамиды, хотя, если скорость передачи не является
критичной, можно ограничиться и парой слоев.
Прототипом рассмотренных конформных конструкций антенных систем в виде усеченной
пирамиды может служит четырехсекционная антенная решетка РЛС APAR Х-диапазона,
созданная в рамках международного консорциума с участием компаний Thales, Raytheon Naval
и Maritime Systems для ПВО кораблей класса фрегат [3]. Антенная система этой РЛС
представляет собой совокупность четырех решеток, расположенных по граням усеченной
пирамиды (рис. 3). Каждая из 4-х граней содержит более 3000 приемо-передающих модулей и
обеспечивает обзор сектора пространства 1200 по азимуту и 700 по углу места. Такой подход
позволяет максимально реализовать
эффективному обзору пространства.

возможности конформных

антенных

решеток по
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Рис. 3. Антенная решетка РЛС APAR.

Частотное или временное мультиплексирование сигналов в MIMO-наносхемах может
быть дополнено поляризационным разделением каналов, для чего следует применять
наноантенны двойной поляризации, например, турникетные нановибраторы. На рис. 4 приведен
вариант размещения турникетной нанорешетки формата 2×4 на вертикальной грани
пирамидального уровня.

Рис. 4. Поляризационное разделение каналов с помощью турникетных нановибраторов.

Реализация рассмотренного варианта вертикального размещения нановибраторов
сопряжена с определенными технологическими трудностями, поэтому предпочтительнее
использовать вертикально-горизонтальное размещение элементов нанорешеток, применив,
например, на пьедесталах пирамиды горизонтально расположенные единичные вибраторы
либо печатные наноантенны.
Протяженность уступа пирамиды для размещения наноантенн зависит от длины волны
излучения, межэлементного расстояния вибраторов в антенне и их количества. Так, при
частоте несущей сигналов 100 ТГц и полуволновом расположении антенных элементов в
решетке межэлементное расстояние между излучателями будет равно 1,5 мкм. При четырех
элементах в составе наноантенны необходимо обеспечить длину пьедестала в горизонтальной
плоскости не менее 8 мкм. В случае ограничений на величину этого параметра порядка 10 - 15
мкм при снижении частоты излучения количество вибраторов антенной решетки может быть
уменьшено до 2 – 3.
На несколько слоев может устанавливаться одна общая наноантенна. Например, при 6слойной топологии наносхемы можно использовать двухуровневую пирамиду, в которой каждый
из уровней образован трема топологическими слоями, а наноантенна располагается в
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центральном из них. В результате получим два излучателя в вертикальной плоскости. В
зависимости от толщины слоя на один уровень при современных технологиях может
приходиться от двух до 4 слоев. К примеру, в 4-слойном варианте реализации пирамидальных
уровней 8-слойная эпитаксия позволяет сформировать двухэлементную решетку по вертикали.
В случае полуволнового шага элементов решетки в вертикальной плоскости при частоте
излучения 100 ТГц толщина уровня пирамиды должна быть 1,5 мкм, что при 3-слойной его
эпитаксии приводит к допустимой толщине одного слоя топологии наносхемы 500 нм.
Выполнение данного требования при нынешнем уровне развития технологий не является
сложным.
В заключение следует указать на возможность применения разнотипных уровней
нанопирамид, отличающихся по количеству слоев. При этом в обработке сигналов следует
учитывать

неэквидистантный

характер

антенных

решеток

либо

пытаться

выдержать

одинаковое расстояние между их элементами за счет размещения наноантенн в различных
слоях смежных пирамидальных уровней.
Выводы
Предложенный метод формирования вертикальных решеток наноантенных элементов
позволяет повысить скорость передачи данных за счет использования многоэлементных
антенных конструкций. Их совершенствование, а также электродинамическое моделирование
являются предметом дальнейших исследований.
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ИОННО-ЛУЧЕВЫМ
МЕТОДОМ
Проведен анализ существующих методов получения пленок нанокристаллического
кремния. Обоснована целесообразность применения ионно-лучевого метода для
осаждения тонких пленок нанокристаллического кремния. Проведена модернизация
оборудования для этой цели. Получены тонкие пленки (0,4 мкм и 0,9 мкм) кремния при
различных технологических режимах и на различных подложках. Исследованы их
спектры

пропускания

и

показано

наличие

в

них

нанокристаллической

фазы.

Исследовано влияние пикового отжига на оптические свойства полученных пленок.
An analysis of existing methods for producing films of nanocrystalline silicon was done.
Was proved the expediency of using an ion-beam method for producing thin films of
nanocrystalline silicon. Was performed modernization of equipment for this purpose. Were
produced thin films (0.4 micron and 0.9 micron) of silicon at different process conditions and
on different substrates. Were studied their transmission spectra and showed the presence of
nanocrystalline phase and also was studied the influence of peak annealing on the optical
properties of the films.
Ключевые слова: нанокристаллический кремний, аморфный кремний, ионно-лучевой
метод, тонкие пленки, спектры пропускания, модернизация оборудования.
Key words: nanocrystalline silicon, amorphous silicon, ion-beam method, thin films,
transmission spectra, modernization of equipment.
Введение
Уже на протяжении многих лет ведутся интенсивные разработки методов получения
пленок нанокристаллического кремния (nc-Si) и проводятся исследования свойств получаемых
пленок. Интерес к этому материалу вызван специфическими свойствами, обусловленными
переходом к нанометровым размерам, в связи с чем открываются новые перспективы в
применении его в электронике, электрооптике, фотовольтаике и фотоэлектроэнергетике.
Исследуемый нанокристаллический кремний представляет собой аморфную матрицу с
находящимися в ней нанокристаллитами. Потому и методы его получения в большинстве своем
основываются на методах получения аморфного кремния, но при соблюдении определенных
технологических параметров [1].
Наиболее

часто

применяемыми

методами

являются

модификации

газофазного

химического осаждения (CVD), базирующегося на химических реакциях, происходящих в
газовой фазе в приповерхностных областях.
Основной модификацией является метод стимулированного плазмой химического
осаждения из газовой фазы (PECVD), который позволяет получать высокую степень
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кристалличности, малочувствителен к выбору подложек и совместим со стандартными
кремниевыми технологиями [2]. В качестве реагентов могут применяться моносилан (SiH4) [3],
тетрафторид кремния (SiF4) [2] или хлорсодержащие реагенты (SiH2Cl2, SiCl4) [4].
Другой вариацией является метод, при котором разложение силана стимулируется
нагревом (TECVD) [5]. Разновидностью TECVD является метод осаждения с раскаленной нити
(HWCVD). В этом методе моносилан разлагается на раскаленной нити, размещенной рядом с
нагретой подложкой [6].
Также применяется метод разложения силана в магнетронной камере (MASD) [7]. В
сравнении с PECVD этот метод увеличивает количество центров кристаллизации. Кроме того
для метода MASD характерным является большая температура подложки, которая, к тому же,
увеличивается от передачи ей энергии атомов кремния и ионов аргона, отраженных от мишени.
К другим методам относится получение nc-Si уже после формирования аморфной пленки
под действием различных факторов: лазерное излучение [8], имплантация ионов [9], отжиг [10]
и др.
Одним из методов, которыми возможно получать пленки нанокристаллического кремния
являются методы, основанные на ионном распылении материала. Существует множество
вариаций данного метода, среди них – высокочастотное реактивное магнетронное распыление.
Есть сведения о получении пленок nc-Si при определенных диапазонах водородного
растворения аргона и при условии соблюдения достаточного давления газа [11]. Метод
магнетронного распыления является достаточно простой технологией, позволяющей осаждать
пленки nc-Si при относительно большой скорости и низких температурах.
Другим методом основанным на ионном распылении является ионно-лучевой метод, но
он

практически

не

рассматривался

с

точки

зрения

получения

готовых

пленок

нанокристаллического кремния. Однако этот метод имеет ряд преимуществ, как, например,
отсутствие растворенного газа в осаждаемых пленках, поскольку область генерации ионов
вынесена в отдельный блок – ионный источник, что позволяет значительно снизить давление в
камере. Кроме того возможно осаждение пленок даже при низких температурах при высоких
значениях адгезии пленки к подложке и малой дефектности, что связано с большой энергией
осаждаемых атомов. Этот метод исключает также применение вредных, взрывоопасных или
очень дорогих газов или веществ, является экологически безопасным и относительно прост и
дешев в реализации.
В настоящей работе была проведена модернизация установки вакуумного напыления с
целью получения пленок нанокристаллического кремния ионно-лучевым методом и получены
экспериментальные образцы на различных подложках, исследованы их оптические свойства.
Также было исследовано влияние пикового отжига на оптические свойства.
I. Оборудование
Для

получения

пленок

нанокристаллического

кремния

ионно-лучевым

методом

производилась модернизация установки вакуумного напыления на основе откачного поста
УВН70-А1. В подколпачное пространство (рис. 1) были введены два ионно-распылительных
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устройства, каждое из которых состоит из щелевого ионного источника (2 и 7) и заземленного
водоохлаждаемого держателя мишени (5 и 10), объединенных в моноблок на стойках (6).
Держатели мишени выставлены таким образом, чтобы угол падения ионного луча (3 и 8) был
0

жестко зафиксирован. Для оптимального режима распыления был установлен угол 51 . Третий
ионный источник (1) закреплен наверху конструкции для предварительной очистки и активации
поверхности подложки.
Напротив распылительных устройств была собрана конструкция (17 и 18), позволяющая
производить сканирование ионными лучами подложек (12), закрепленных на столикеподложкодержателе (13). Столик электрически развязан относительно корпуса, что позволяет
подводить на подложки постоянное или переменное смещение. Для нагрева подложек и
контроля температуры на подложкодержателе смонтированы две галогеновые лампы (14 и 15)
и резистивный сенсор (15) от датчика температуры.

Рис. 1. Схема внутрикамерной оснастки:
1, 2, 7 – ИИ; 3, 8, 11 – ионные пучки; 4 – мишень n-Si: 5, 10 – держатели мишеней;
6 – стойки; 9 – мишень p-Si: 12 – подложка; 13 – столик-подложкодержатель;
14, 16 – нагревательные лампы; 15 – сенсор температуры; 17, 18 – конструкция для
перемещения столика; 19 – потоки распыленных частиц материала мишеней

Используемые

ионные

источники

(ИИ)

являются

специально

спроектированной

экспериментальной разработкой (рис. 2). Были выбраны щелевые ионные источники, поскольку
они позволяют достигать достаточной равномерности интенсивности пучка по длине, в то же
время имея относительно простую конструкцию и не нуждаясь в накаливаемом катоде и сетке.
Газ,

подаваемый

в

ИИ

через

газовый

ввод

(11),

проходит

по

газовому

распределительному каналу (12) и поступает в околоанодное пространство, где ионизируется
под действием скрещенных электрического и магнитного полей, создаваемых анодом (3) и
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магнитами (4). Ионы рабочего газа через зазор между накладками (1 и 2) экстрагируются из
источника в определенном фиксированном направлении с малой расходимостью.
Для

обеспечения

питания

ИИ

и

контроля

режима

напыления

использовался

высоковольтный блок питания ионных источников БП-94.

Рис. 2. Схема экспериментального ИИ:
а – вид сверху; б – продольный срез; в – поперечный срез;
1, 2 – накладки; 3 – анод; 4 – магниты; 5 – корпус; 6, 10 – диэлектрические вставки; 7 – канал подачи
смещения на анод; 8, 9 – ввод и вывод системы охлаждения; 11 – газовый ввод; 12 – газовый
канал; 13 – уплотнение; 15 – кассета; 16 – каналы охлаждения

В качестве рабочего газа использовался Ar с примесью Н2 (14%). Напуск и величина
потока рабочей газовой смеси управлялись системой напуска СНА-2.
II. Методика эксперимента
В ходе выполнения поставленных задач были получены тонкие пленки кремния на
различных подложках (стекло 1,5 мм, стекло 2 мм с нанесенным на него слоем нитрида
кремния (Si3N4), пластины КДБ 10, пластины КДБ 10 с нанесенным на него нитридом кремния и
пластины КДБ 1).
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Перед процессом напыления подложки проходили очистку кипячением в 20%-м водном
растворе H2O2 при температуре 800C. Для кремния проводилась дополнительная обработка в
5% растворе HF до прекращения смачиваемости.
В ходе эксперимента было проведено осаждение тонких пленок кремния в трех партиях с
различными технологическими параметрами процесса (табл. 1) и разным временем осаждения.
Остаточное давление газа в камере составляло 5*10-6 мм.рт.ст. Распылялся материал
монокристаллической мишени КДБ 10.
Таблица 1. Технологические режимы получения пленок

№
1
2
3

T,
C

Очистка

Осаждение

Отжиг

P,
мм.рт.ст

Uч,
кВ

Iч,
мА

t,
мин

P,
мм.рт.ст

Uи,
кВ

Iи,
мА

Uсм,
В

t,
мин

P,
мм.рт.ст

t,
мин

180

8·10-4

1,5

35

3

3·10-4

5

70

100

25

7·10-4

15

150

-4

5

-4

25

-4

15

-4

15

o

125

7·10

-4

8·10

1,5
1,5

20
30

4

3·10

-4

3·10

5
5

70
50

100
100

70

7·10
7·10

Толщина осажденных пленок составляла 0,4 мкм для первой и второй партий и 0,9 мкм
для третьей. В результате были получены тонкие слои p-Si.
Пиковый отжиг проводился при низком вакууме в установке вакуумного напыления
галогеновой лампой до температуры ~ 6000C. Время отжига составляло 30 с для образцов на
кремнии и 60 с для образцов на стекле.
Для измерения электрических характеристик на образцы были нанесены контакты (Ti/Ni
для образцов кремния на стекле с Si3N4 и Al – для всех остальных). Металлизация проводилась
на установке магнетронного напыления Катод-1М.
III. Экспериментальные результаты
На рис. 3 представлены спектры пропускания пленок кремния толщиной 0,4 мкм на
стекле до отжига (кривая 1) и после отжига (кривая 2).

Рис. 3. Спектры пропускания снятые спектрофотометром UV/VIS UNICO SQ4802
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В районе 900 нм четко заметен перегиб в спектре пропускания. После отжига перегиб
стал более четко выраженным и абсолютные значения коэффициента пропускания возросли на
5% в области максимума.
IV. Обсуждение результатов
Наличие явно выраженного перегиба в спектральных характеристиках пропускания,
скорее всего, свидетельствует о наличии кристаллической фазы в аморфной пленке, поскольку
есть разница в ширинах запрещенных зон аморфного кремния и нанокристаллического. Это
подтверждается выделением перегиба при отжиге, поскольку произошло структурирование
пленки и как следствие увеличение размеров кристаллитов и степени кристалличности пленки.
Также после отжига уменьшилась дефектность пленки и, как следствие, увеличился
коэффициент пропускания.
Выводы
Произведена модернизация оборудования для получения пленок нанокристаллического
кремния ионно-лучевым методом, исследованы оптические свойства пленок кремния толщиной
0,4 мкм на стекле и сделаны выводы о наличии в аморфной пленке нанокристаллической фазы.
Изучено

влияние

пикового

отжига

(6000С),

заключающееся

в

увеличении

степени

кристалличности пленки и уменьшении дефектности.
Данная

работа

проводилась

на

базе

научно-исследовательской

лаборатории

полупроводниковых преобразователей при НИИ прикладной электроники в НТУУ «КПИ».
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УДК 621.382.2/.3
А.А. Филатов
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ФОТОДИОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ РЕЖИМА ПАКЕТНОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
В

данной

статье

усилителя для

рассматривается

возможность

реализации

фотодиодного

работы в режиме пакетной передачи данных, обеспечивающего

возможность работы в широком динамическим диапазоном входного сигнала

и

обладающего высокой помехоустойчивостью при меньшем количестве компонентов
схемы.
In the article possibility of implementation of a burst mode photodiode amplifier with
wide dynamic range and high noise rejection using fewer components is investigated.
Ключевые

слова:

фотодиодный

усилитель,

пакетная

передача

данных,

помехоустойчивость.
Key words: photodiode amplifier, burst mode, noise rejection.
Введение
В режиме пакетной передачи, биты данных передаются короткими пакетами, амплитуды
принимаемых сигналов различных пакетов могут значительно отличаться, поскольку они
создаются различными источниками, расположенных на различных расстояниях от приемника
(1). При постоянном коэффициенте преобразования усилитель может перейти в режим
насыщения при большом входном сигнале, что может привести к искажению ширины
импульсов.
В работах (2) и (3) описываются фотодиодные усилители с одним выходом, содержащие
различные схемы автоматического управления коэффициентом преобразования (САУКП),
которые обеспечивают адаптивное изменение коэффициента преобразования. Известны
усилители с дифференциальным выходом для пакетной передачи данных ((4), (5)). Такие
усилители обеспечивают высокую помехоустойчивость, однако требуют более сложные САУКП,
обеспечивающие сбалансированность дифференциальной структуры. Недостатками таких
САУКП является большая задержка изменения коэффициента преобразования, больший ток
потребления и площадь САУКП. В статье рассматривается возможность реализации
фотодиодного

усилителя

(ФУ)

на

несбалансированной

дифференциальной

структуре

объединяющей достоинства решений описанных выше при более простой схемотехнической
реализации САУКП.
Предлагаемое решение
Известная и предлагаемая схемы фотодиодного усилителя (ФУ) показаны на рис. 1.
Рассмотрим предлагаемую схему. Фотодиод моделируется независимым источником тока Iin и
емкостью Cpd1. «Слепой фотодиод» (фотодиод на который не подается оптический сигнал)
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моделируется емкостью Cpd2. Схема является несимметричной, так как входной сигнал
подается только на один вход усилителя. Диод D2, резисторы R2 и Rd2 и «слепой фотодиод»
добавлены для обеспечения сбалансированности дифференциальной схемы. Входные каскады
на регулируемых каскодах (RGC) изолируют усилитель от паразитных емкостей фотодиодов (6)
и расширяют полосу усилителя (7).

(a)

(б)
Рис. 1. Дифференциальный фотодиодный усилитель. (а) Известная схема.
(б) Предлагаемая схема.

В качестве схемы автоматического управления коэффициентом преобразования
(САУКП) предлагается использовать диод D0, соединенный параллельно с сопротивлением R1.
Данная схема значительно проще известных САУКП (AGC) применяемых в дифференциальных
усилителях (см. рис. 1. (а)). Принцип работы САУКП: при увеличении входного тока выходное
дифференциальное

напряжение

(равное

напряжению

на

сопротивлении

R1)

будет

увеличиваться линейно с входным током, при достижении определенной величины (примерно
0,6 - 0,7 В) диод D0 откроется и начнет проводить ток, после чего выходное дифференциальное
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напряжение будет увеличиваться пропорционально натуральному логарифму входного тока,
следовательно, дифференциальный трансимпеданс будет уменьшаться с увеличением
входного тока по обратно пропорциональной зависимости.

Рис. 2. Модель предлагаемого фотодиодного усилителя.

Для анализа схемы воспользуемся моделью, показанной на рис. 2. Резисторы R1, Rd1 и
диод

D0

заменены

сопротивление,

нелинейным

сопротивлением

Rf 1   * R , где R – постоянное

   ( I Rf 1 / 1 A) – нелинейная монотонно убывающая функция от тока

сопротивления, такая, что

  0 при I Rf 1  0 ,   Rd / R при I Rf 1   . Током проходящим

проходящий через сопротивление R2 (ток перезаряда емкости Cpd2) можно пренебречь так как
его величины недостаточно для открытия диода D1, что позволяет представить резисторы R2,
Rd2 и диод D1 линейным сопротивлением: Rf2 = R2 = R. При идеальном операционный
усилитель передаточная функция будет иметь следующий вид:

Vout   * R * Iin  (  1) * R * Cin *

Vpd
t

(1)

,где Cin – эквивалентная входная емкость, Vpd – напряжение на фотодиоде. Первое слагаемое
является идеальной передаточной функцией. Второе слагаемое показывает, что по фронту
входного сигнала, на выходе будет всплеск напряжения (второе слагаемое имеет тот же знак,
что и первое) связанный с перезарядом входных емкостей и несбалансированностью
дифференциальной схемы. Входные каскады на регулируемых каскодах значительно
уменьшают эквивалентную входную емкость, что приводит к уменьшению величины этих
всплесков. Результаты моделирования схемы (R = 10 кОм, Rd = 500 Ом) показаны на рис. 3. и
рис. 4. На рис. 3 показана зависимость дифференциального трансимпеданса от величины
входного тока. На рис. 4. приводятся результаты временного анализа схемы при разных
значениях средней мощности входного сигнала.
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Рис. 3. График зависимости дифференциального трансимпеданса
от величины входного тока

(а)

(б)
Рис. 4. Изменение выходного дифференциального напряжение от времени при (а) при
минимальной средней мощности входного сигнала (б) при максимальной средней мощности
входного сигнала.

188
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е
При больших значениях входного сигнала Rf1 << Rf2 и схема перестает быть

сбалансированной, что может привести к значительному снижению помехоустойчивости.
Данную проблему предлагается решить добавлением сопротивлений Rd последовательно с
диодами в обратной связи (см. рис. 1.). Для оценки помехоустойчивости были использованы
следующие дифференциальные параметры: коэффициент ослабления синфазного сигнала (8)
(КОСС) на частоте 1 МГц, коэффициент ослабления сигнала по питанию (8) (КОСП) на частоте
1 МГц. Результаты моделирования помехоустойчивости фотодиодного усилителя (Rd/R = 0,05)
приведены на рис. 5.

(а)

(б)
Рис. 5. Результаты моделирования помехоустойчивости фотодиодного усилителя.
(а) Зависимость КОСП от величины входного тока (б) Зависимость КОСС от величины входного
тока

Из результатов моделирования видно, что значения КОСП и КОСС значительно
уменьшаются с увеличение входного сигнала (со 130 дБ до 65 и 50 дБ соответственно), однако
полученные минимальные значения являются достаточными для большинства практических
применений. Схема позволяет улучшить помехоустойчивость при больших значениях входного
сигнала путем увеличения отношения Rd/R.
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Выводы
Показана

возможность

использования

несбалансированной дифференциальной

структуры для получения широкого динамического диапазона и высокой помехоустойчивости
при простой схемотехнической реализации схемы автоматического управления коэффициентом
преобразования
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Секція №3:
«Фізична та біомедична електроніка»
УДК 621.3
Iegor Bigun
USING APPROXIMATE ENTROPY FOR BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING
The new nonlinear measure of signal’s properties – approximate entropy (ApEn) – is
utilized for electroencephalogram (EEG) processing. The difference between real and
simulated EEG signals from healthy and sick persons is investigated and totally 19 signals for
each class were used to calculate average ApEn. The results showed applicability of the EEG
model for simulating the EEG signal for healthy person.
Key words: entropy, approximate entropy, EEG analysis, EEG simulation.
Introduction
Electroencephalography is used in modern neurophysiology and neuropathology and in
psychiatry. The brain, like other tissues and organs in a state of activity (excitation) are the source of
EMF. However, electrical brain activity is very low and is expressed in millionth parts of volts. One can
register them only with special highly sensitive devices.
EEG is totally harmless and painless study. The patient sits on the test in a chair or lying on the
couch with closed eyes. Depending on the amplitude and frequency of EEG α-, β-, γ-, and other
rhythms are distinguished. In healthy human EEG can vary depending on the physiological state
(sleep, activity, perception of visual and auditory signals, display of various emotions, etc.). EEG of a
healthy person who is at rest revealed two major types of rhythms: α-rhythm, characterized by
frequency of 8-13 Hz oscillations with amplitude of 25-55 uV, and β-rhythm with a frequency of 14-30
Hz oscillations with amplitude of 15-20 uV.
EEG test carries a specially trained physician neurologist (neurophysiologist). He describes the
results of research and gives his opinion. However, to establish the final diagnosis without a complete
clinical data neurophysiologist cannot. Many changes in the EEG can be nonspecific, i.e. their exact
interpretation is possible only in the light of the clinical picture of illness and sometimes after additional
testing.
Different methods are widely using for EEG analysis. In this work was reviewed one of them –
approximate entropy.
General Considerations
Benefits of the EEG pretty obvious: EEG is rather simple to use, cheap and not linked to
exposure to the study. EEG may be registered in bedside patient and used to control epilepsy or
under long-term monitoring of brain activity. But there is another, not so obvious, but very valuable
advantage EEG. It can show one of the main parameters of the central nervous system - the property
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of rhythm, which reflects the coordination of different brain structures. So, while recording EEG, the
doctor has access to the actual mechanisms of brain information processing. This scheme helps to
identify processes in which brain is involved, showing not only "where" but "how" brain processes
information. That makes EEG analysis unique opportunity and certainly a valuable diagnostic method.
EEG researches are discover how the human brain uses its functional reserve.
One of the recently developed tools for EEG analysis is chaos theory. It is considered promising
for evaluating the brain functioning. Chaos theory - mathematical apparatus, describing the behavior
of certain nonlinear dynamical systems which fall under certain conditions into the phenomenon
known as chaos. The behavior of the system seems random, even if the model describing the system
is deterministic. Examples of such systems are the atmosphere, turbulent flows, biological
populations, society as a communications system and its subsystem: economic, political and other
social systems. Some human biological systems also can be described by the theory of chaos.
Chaos theory suggests that complex systems are extremely dependent on initial conditions and
small changes in the environment lead to unpredictable consequences.
Mathematical system with chaotic behavior is deterministic, that is subject to some strict law
and, in a sense, is orderly. Such use of the word "chaos" is different from its normal value.
Approximate entropy
Typically EEG signal is analyzed in the frequency domain using Fourier transform. However,
neural system demonstrates some types of nonlinear and chaotic behavior, making appropriate
application of nonlinear dynamics methods to EEG signal. One of recently developed method to
analyze biomedical signals is entropy analysis. Entropy was defined in thermodynamics to describe
the state of gas or liquid systems and the probability distribution of molecules. This method is
considered as promising tool to investigate the nonlinear and chaotic characteristics of brain activity.
Entropy has been adapted to the information theory by Shannon as a measure of the information
contained in signals. When entropy is used in signal analysis, it is considered describing irregularity,
complexity and unpredictability characteristics of a signal.
Approximate entropy (ApEn) is an estimate of real entropy and the parameter of invariance and
independence, which assesses dominant and subdominant patterns in data and provides a new data
sequence which is difficult to define with distinct features. ApEn determines total number of time
periods with similar properties, which falls within the range of complexity or irregularity of data values.
Basically ApEn is modified Kolmoghorov-Sinai entropy, which was developed for calculations of
biological patterns of signals in the presence of white noise. Approximate entropy is also considered
as a measure of predictability of future amplitude values of EEG, based on knowledge of previous
amplitude values. Maximum entropy of completely random data set depends on the length of data set
and the number of previous values used to predict these values. A low value of ApEn reflects a high
degree of regularity while a random signal has a relatively higher value of ApEn. Several studies have
shown that the approximate entropy is a useful tool for determining the depth of anesthesia and can
be compared with other EEG parameters such as bispectral spectral index and cutoff frequency.
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ApEn algorithm

Approximate entropy algorithm was first published in 1991 [1, 2]. For a sampled data

 x  n   x 1, x  2 ,..., x  N  , where N is the length of the signal, two parameters are to be defined
first: m, the embedded dimension of the vector to be formed and r, a threshold that serves as a noise
filter.
Computation of ApEn consists of following steps.
1) Form m-vector sequence X 1 ,..., X  N  m  1 defined as:
X  i    x  i  , x  i  1 ,..., x  i  m  1  ,
i  1, N  m  1

(1)

These vectors represent the sequence of EEG values of length m, beginning from i-th sample.
2) Determinate the distance between X  i  and X  j  , d  X  i  , X  j   as maximum value of absolute
difference between corresponding scalar components:

d  X  i  , X  j   

max
k 1,2,...,m

x  i  k  1  x  j  k  1

(2)

3) For given X  i  calculate the number N m  i  of elements j  j  1,2, N  m  1, j  i  , for which the
condition holds: d  X  i  , X  j   r . Then for i  1, 2, N  m  1 calculate
Crm  i  

N m i 
N  m 1

.

(3)

Here Crm  i  is measure of occurring frequency of similar m-length patterns with tolerance r.
4) Calculate the sum of logarithm of all Crm  i  :
m  r  

N  m 1
1
 lnCrm  i  .
N  m  1 i 1

(4)

1
5) Increase the dimension from m to m + 1 and repeat steps 1-4, calculating Crm1  i  and m
i  .
r

6) Find ApEn as:
m 1
ApEn  m, r ,N   m
i  .
r  i   r

(5)

Experimental Results
In this work real and simulated EEG signals were used. Real signals were recorded using
Galileo Planet 200 computerized electroencephalograph. To simulate EEG signals the model
described in [1] was used. The task of experimental part was to compare the entropy for two different
types of real and simulated signals: from healthy and sick person. Signal from sick person was EEG
from patient with epilepsy with right side central-temporal spikes. Totally 19 EEG signals were used for
each case.
Real EEG signals used in this work are presented on Fig. 1 (for healthy person) and Fig. 3 (for
sick person) and corresponding simulated signals are shown on Fig. 5 and 7. On Figures 2, 4, 6 and 8
the time dependencies for ApEn for real EEG from healthy person, real EEG from sick person,
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simulated EEG for healthy person and simulated EEG from sick person respectively are presented. In
Table I the averaged value of approximate entropy is shown for four classes of EEG signals.

Figure 1. Real EEG signal from conditionally healthy person

Figure 2. Time dependence of approximate entropy for real EEG signal from conditionally

healthy person

Figure 3. Real EEG signal from sick person

Figure 4. Time dependence of approximate entropy for real EEG signal for sick person
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Figure 5. Simulated EEG signal for conditionally healthy person

Figure 6. Time dependence of approximate entropy for simulated EEG signal for

conditionally healthy person
Figure 7.

Figure 8. Simulated EEG signal for sick person

Figure 9. Time dependence of approximate entropy for simulated EEG signal for sick

person
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DISCUSSION
After comparing entropy values for real and simulated signals from healthy person it can be
seen that the mean values are generally the same: approximately 0.21 for real signal and 0.18 for
simulated. But the range of variation is three times larger for real signal than for simulated signal:
0.12 vs. 0.03 . This could mean that time dependence of EEG entropy is not stable and smooth for

chosen set of parameters. To decrease the variation of entropy value further tailoring of tolerance and
embedded dimension is needed. Overall conclusion to be made after experiments is that huge work is
needed to be done for selecting parameters of entropy calculation to achieve reliable results which
allow distinguishing EEG belonging to different classes.
This paper utilizes approximate entropy as a nonlinear signal processing method for EEG
processing. The simulated and real EEG for epileptic and healthy persons were analyzed. The values
of ApEn of EEG for healthy person are found to be the same that prove applicability of the model used
in this work to simulating such signals.
REFERENCES
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УДК 616.12-073.7
А.А. Гонтаренко
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОВ
Рассмотрены

основные

требования,

предъявляемые

к

современным

электрокардиографам. Приведены возможные способы решения задач, возникающих
при проектировании устройств такого класса. Целью статьи является обобщение
особенностей построения компьютерных электрокардиографов, а также описание
возможных способов снижения их себестоимости.
The basic requirements for modern electrocardiograph were examined. Possible ways to
solve problems were set while designing devices of this class. The goal of the article is a
generalization of construction features of computer electrocardiographs as well as description
of possible ways to reduce their cost.
Ключевые

слова:

электрокардиограф,

электрокардиограмма,

ЭКГ,

электрод,

отведение, усилитель биопотенциалов.
Key words: electrocardiograph, elecnrocardiogram, ECG, electrode, lead, biopotential amplifier.
Введение
На сегодняшний день существует множество промышленных цифровых и компьютерных
электрокардиографов. Большинство из них обеспечивают высокую безопасность пациента и
обладают хорошими параметрами, обеспечивающими высококачественную регистрацию
электрокардиограммы человека по нескольким каналам. При этом такие приборы обладают
достаточно высокой стоимостью. Очевидно, что производители не заинтересованы в
разглашении конструктивных, схемотехнических и программных особенностей, примененных
при проектировании таких устройств. Кроме закрытых промышленных проектов, существует
множество открытых решений простых и дешевых одно- или трехканальных компьютерных
электрокардиографов, которые чаще всего не удовлетворяют необходимые требования к
безопасности пациента. В большинстве случаев в описании таких проектов нет достаточного
количества информации, объясняющей принятые при проектировании решения. В доступной
литературе о медицинской аппаратуре достаточно сложно найти ответы на вопросы, которые
могут возникнуть при разработке устройств этого класса. Поэтому целью данной статьи
является попытка обобщения особенностей построения компьютерных электрокардиографов, а
также возможных направлений снижений их себестоимости.
Кардиографические отведения
Электрокардиография – запись электрических сигналов, генерируемых при работе
сердца. Сигнал ЭКГ является дифференциальным и снимается при помощи электродов,
подключаемых к коже на определенных участках тела. Каждая из комбинации электродов
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применяемая для снятия определенной кардиограммы называется отведением. При этом
отведения могут быть комбинацией двух и более электродов.
Существует 12 стандартных отведений: 3 основных, 3 усиленных и 6 грудных. Отведения
вычисляются следующим образом:


Основные отведения:
I  L  R , II  F  R , III  F  L



Усиленные отведения:
aVR  R 



(1)

F L
F R
RL
, aVL  L 
, aVF  F 
2
2
2

(2)

R LF
, i = 1…6
3

(3)

Грудные отведения:
Vi  Ci 

Здесь R – потенциал правой руки, L – потенциал левой руки, F – потенциал левой ноги, Ci
– потенциал соответствующего грудного электрода.
При снятии кардиограммы к правой ноге подключается дополнительный заземляющий
электрод, предназначенный для подачи опорного смещения и подавления синфазной помехи.
Параметры ЭКГ сигнала
Полезный сигнал ЭКГ имеет размах величиной от 0,5 до 5 мВ в сочетании с постоянной
составляющей до ±300 мВ, возникающей при контакте электродов с кожей. Кроме того сигнал
зашумлен синфазной составляющей, размах которой обычно превышает 1,5 В [1].
Основными источниками шумов и помех при съеме ЭКГ сигнала с тела человека
являются:
- сетевые помехи частотой 50 Гц (60 Гц) и их гармоники;
- влияние изменения контакта электродов с кожей;
- мышечные сокращения, в том числе дыхательные движения;
- наводки от других электронных приборов и т.п.
Полоса частот кардиокомплекса лежит в пределах от 0,05 до 1000 Гц, поэтому
электрокардиограф должен обеспечивать фильтрацию в этой полосе, причем нижняя граница
должна быть точно соблюдена, так как в диапазоне нижних частот содержатся составляющие,
позволяющие выявить инфаркт миокарда. Верхняя граница может варьироваться в пределах от
50 до 1000 Гц в зависимости от области применения электрокардиографа. Наиболее часто в
качестве верхней границы полосы пропускания электрокардиографа выбирается частота в 200250 Гц [1].
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Обеспечение безопасности пациента и защита входных цепей

В соответствии с международными стандартами МЭК 601-2-25-93 электрокардиограф
типа CF должен ограничивать ток утечки на пациента на уровне менее 50 мкА, поэтому на всех
выводах

электрокардиографа

должны

быть

установлены

резисторы

соответствующих

номиналов, определяемых из напряжения питания входных цепей ЭКГ аппарата. При этом их
сопротивление не должно быть очень большим, так как это приведет к проседанию уровня
сигнала получаемого на входе усилителя.
Для дополнительной защиты пациента, а также защиты компьютера, к которому
подключается электрокардиограф, должна быть предусмотрена гальваническая развязка линий
передачи данных, а также линий питания, если питание кардиографа осуществляется от
компьютера. Для изоляции по питанию можно применять собственные схемы импульсных
изолированных источников питания (например, на основе микросхемы MAX253) или готовые
сборки изолированных DC/DC преобразователей (например, от производителей MT-Power или
Peak

Electronics).

Для

гальванической

развязки

линий

передачи

данных

возможно

использование быстрых оптронов (например, 6N135 или подобных), а также микросхем серии
iCoupler от Analog Devices, среди которых есть и микросхемы развязки USB.
Так как входные цепи электрокардиографа должны быть высокоомными (десятки-сотни
МОм), то в случае неподключенных электродов, на входах могут наводиться достаточно
высокие напряжения, кроме того, это возможно при неправильном или случайном подключении
электродов к токоведущим частям других устройств. Поэтому входные цепи должны быть
защищены от перенапряжения. Основным способом такой защиты является подключения
симметричного диодного ограничителя. Выбор диодов должен определяться их максимальным
прямым

током,

определяемым

из

необходимого

диапазона

входных

напряжений

и

сопротивления ограничительного резистора, который также служит для защиты пациента.
Кроме того, очень важным параметром является обратный ток диодов, так как он определяет
входное сопротивление. Так как резисторы, ограничивающие ток на уровне 50 мкА, обычно
имеют сопротивление более 100 кОм, то диодный ограничитель способен защитить входные
цепи электрокардиографа от импульсов дефибриллятора, так как, например, при напряжении
импульса в 5 кВ (стандартное напряжение холостого хода дефибриллятора), ток диода
составит не более 50 мА. Защита входных цепей электрокардиографа от импульсов
дефибриллятора является обязательным требованием [3], и, как видно, реализуется
достаточно просто. В случае недостаточной защиты диодным ограничителем, возможно
применение супрессоров, включенных между входными цепями и заземлением.
Усилители биопотенциалов
В качестве входных усилителей электрокардиографов наиболее часто используют
инструментальные усилители (ИУ), так как они обладают большим коэффициентом ослабления
синфазного сигнала (КОСС). Основной помехой при снятии электрокардиограммы является
сетевая помеха 50 (60) Гц, амплитуда которой значительно превышает амплитуду полезного
сигнала. При этом она является практически полностью синфазной в любых точках тела
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поэтому именно высокий КОСС

инструментального усилителя
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приводит к

значительному ее ослаблению.
Основными производителями инструментальных усилителей являются Analog Devices
(AD620, AD623, AD627) и Texas Instruments (INA118, INA333)
Так как ЭКГ сигнал содержит постоянную составляющую (в результате появления на
переходах кожа-электрод напряжений поляризации), значительно превышающую размах
самого полезного сигнала, то необходимо проводить ее устранение. Применение входных
разделительных конденсаторов неприемлемо, так как ко входу ИУ придется подключить
резистор для стекания тока смещения, а также обеспечения частоты среза на уровне 0,05 Гц
(ФВЧ), что в свою очередь приведет к значительному уменьшению входного сопротивления
усилителя биопотенциалов (УБП). Кроме того, на входы ИУ необходимо устанавливать два
таких конденсатора (инвертирующий и неинвертирующий входы) против одного на выходе. Так
как для обеспечения необходимой частоты среза конденсатор должен иметь высокую емкость,
то предпочтительнее увеличить сопротивление резистора (до единиц мегаом) и соответственно
уменьшить емкость конденсатора (до единиц микрофарад), но при этом на резисторе будут
возникать дополнительные шумы, поэтому предпочтительнее устанавливать такой фильтр
именно на выходе ИУ, а не на входе.
Таким образом, усиление ЭКГ сигнала производится вместе с постоянной составляющей
(±300 мВ), что значительно ограничивает коэффициент усиления входного усилителя.
Например, при напряжении питания ±5 В (усилитель должен быть rail-to-rail) коэффициент
усиления ограничен на уровне 16. При этом следует учитывать, что современные AgCl/Ag
электроды имеют достаточно низкое напряжение поляризации на переходе электрод-кожа
(единицы милливольт), что позволяет устанавливать больший коэффициент усиления ИУ.
После ИУ и ФВЧ сигнал должен быть отфильтрован фильтром нижних частот (ФНЧ) (для
обеспечения

пропускания

частот

меньше

половины

частоты

дискретизации

АЦП)

и

режекторным фильтром (для дополнительной фильтрации сетевой помехи 50\60 Гц), который
может быть организован в цифровой виде. В качестве ФНЧ целесообразно использовать
фильтр Бесселя, так как он оптимизирован для сигналов, где информация хранится во
временной области [2]. К тому же дальнейшее усиление сигнала для приведения его к
динамическому диапазону АЦП, можно производить в самом ФНЧ.
Большинство современных микроконтроллеров содержат подходящие для оцифровки
ЭКГ сигнала встроенные аналогово-цифровые преобразователи, поэтому внешние АЦП во
многих случаях не применяются. Таким образом, микроконтроллер должен осуществлять
оцифровку и передачу ЭКГ сигнала на компьютер, а также прием управляющих команд,
например, для управления смещением и коэффициентом усиления.
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Подавление синфазных помех

В большинстве случаев для подавления синфазных помех не достаточно применения ИУ,
так как возможно преобразование синфазного сигнала в дифференциальный, а также
насыщение входных усилителей за счет большой амплитуды помехи.
Расположение и длина отводящих проводов могут значительно влиять на уровень
синфазной сетевой помехи в отводящих проводах. В результате этого синфазная помеха в
отводах разных электродов может иметь разные амплитуды, что может приводить к
преобразованию синфазной помехи в дифференциальную. Таким образом, несмотря на
применения ИУ, на его выходе все равно будет присутствовать значительная сетевая помеха.
Для устранения этого эффекта необходимо применять специальные драйверы экранов –
повторители, подключенные между входами и соответствующими им экранами отводящих
проводов.
К подобному эффекту также может приводить различное входное сопротивление на
разных входах электрокардиографа, так как в таком случае различная нагрузка может по
разному

ослаблять

синфазную

составляющую.

Поэтому

целесообразно

использовать

повторители на входах УБП, что также позволит в некоторой мере повысить входное
сопротивление электрокардиографа.
В связи с тем, что наводки на теле человека могут приводить к насыщению УБП,
необходимо применять специальные меры по снижению их уровня. Классическим решением
является заземление электрода подключенного к правой ноге пациента (N электрод). Но во
многих случаях, например, в машинах скорой помощи, такое решение невозможно реализовать,
поэтому на правую ногу подают суммарную инвертированную помеху, снимаемую с электродов
L, R и F. Это достигается за счет подключения к указанным электродам суммирующего
инвертирующего усилителя, выход которого и подключается к правой ноге. На этот вывод
электрокардиографа также устанавливается диодный ограничитель с ограничивающим
резистором. Такое включение не приводит к ослаблению полезного ЭКГ сигнала, так как
суммарный сигнал c электродов L, R и F не содержит кардиокомплекса и при отсутствии помех
являлся бы постоянным уровнем, близким к нулю (так называемая точка Вильсона).
Уменьшение аппаратных затрат
Из приведенных выражений вычисления отведений видно, что они не являются
независимыми. Так, например, имея отсчеты сигналов I и III отведений можно вычислить II, при
этом не применяя аппаратных затрат, так как это можно сделать в цифровом виде уже на
компьютере.
Ниже приведен возможный вариант вычисления 12 отведений используя только 8
дифференциальных каналов:
I  LR

(4)

II  I  III

(5)

III  F  L

(6)
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aVR  I 

aVL 

(7)

I  III
2

aVF  III 

Vi  Ci  F 

III
2
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(8)

I
2

(9)

I  2III
, i = 1…6.
3

(10)

Как видно, (5) (7) (8) и (9) вычисляются на компьютере, (4) и (6) снимаются аппаратно с
помощью ИУ, а (10) снимается аппаратно (ИУ включен между Сi и F электродами), после чего
производится довычисление на компьютере (это позволяет не формировать аналоговую точку
Вильсона). Такое включения позволяет экономить на аналоговых каналах электрокардиографа,
причем затраты сокращаются в 1,5 раза для 12-канального и в 3 раза для 6-канального
электрокардиографов.
Так как для оцифровки всех каналов чаще всего используется всего один АЦП с
мультиплексированным входом, то отсчеты по разным каналам осуществляются не синхронно,
поэтому прямые арифметические действия между соответствующими отсчетами разных
каналов могут приводить к появлению в вычисленном сигнале высокочастотных искажений. Для
устранения

таких

эффектов

необходимо

применять

специальные

методы

обработки

оцифрованного сигнала для получения синхронизированных во времени отсчетов разных
каналов.
Выводы
Изложены

основные

электрокардиографов,

нюансы

выделенные

на

и

особенности

основе

изучения

схемотехники

компьютерных

литературы

существующих

и

свободных схемотехнических решений. Статья содержит материал, понимание которого
требует наличия определенных знаний в аналоговой и цифровой электронике, и призвана
помочь разработчикам получить базовые сведенья, необходимые для разработки устройств
такого класса.
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УДК 621.3
П.В. Данилов, А.С. Порева
ОБЗОР ПРОБЛЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ ВРАЧОМ И
СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Проведено исследование основных проблем, связанных с неэффективным
использованием медицинской техники, а также некоторых причин низкой популярности
современного медицинского оборудования в нашей стране.

Предложены простейшие

методы решения указанных проблем, а также намечены некоторые рекомендации по
увеличению

привлекательности

использования

современной

диагностической

и

лечебной аппаратуры медицинским персоналом клиник и больниц.
The research of basic problems related to the uneffective using of medical equipment
was conducted, as well as some reasons for the low popularity of modern medical equipment
in our country. The simplest methods of decision of the indicated problems are offered. Some
recommendations to increase the attractiveness of the use of modern diagnostic and medical
equipment by medical staff of clinics and hospitals were identified.
Ключевые слова: электронная карта пациента,

медицинская база данных,

компьютеризация диагностирования.
Key words: electronic patient records, medical database, computerized diagnostics.
Вступление
Современную медицину сложно представить без технической оснастки врачей. Это и
всевозможное диагностическое оборудование, аппараты лечения и профилактики. Именно они
помогают докторам заблаговременно корректно распознать заболевание, а с помощью других
технических и медикаментозных средств появляется возможность успешно проводить лечение
пациента. Следовательно, чем совершеннее оборудование и алгоритмы анализа и чем
свободнее и увереннее врач пользуется медицинской техникой, тем больше у него шанс помочь
пациенту. C развитием технологий медицинское оборудование становится все более
функциональным, но в то же время и более сложным, Это может приводит к возникновению
проблем эксплуатации аппаратуры врачом, которые заключаются в адаптации врача к
множеству настроек современного медицинского оборудования. Иногда это может вызвать
нежелательные затруднения и стать причиной потери драгоценного времени врача.
Основные проблемы современной медицинской техники
Основная причина, приводящая к неэффективному использованию

медицинской

техники, заключается в том, что среднестатистическому врачу, как и любому человеку
нетехнической профессии, крайне трудно разобраться в новой, сложной аппаратуре, которую
ему предлагает инженер. Так как инженер не должен брать на себя ответственность за
принятия медицинских решений, но в тоже время его задачей является помочь в этом врачу,
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инженер предоставляет максимальное количество настроек оборудования под конкретный
случай. Задача врача состоит в вынесении решения, которое опирается на медицинскую
статистику, опыт и докторское чутье. Зачастую бывают ситуации, когда нет возможности быстро
разобраться с настройками оборудования. В таких случаях большое количество возможных
настроек и параметров аппаратуры играет против врача, а разбираться в технических аспектах
настройки оборудования является, по сути,

инженерной задачей. Тем самым, теряется

драгоценное время, что приводит к ухудшению качества работы доктора. Данная проблема
зачастую является решающим фактором, из-за которого оборудование, призванное облегчить и
оптимизировать работу врача, не будет им использоваться вообще или будет использоваться
не в полной мере.
Также, зачастую чрезмерная перегруженность программного и аппаратного интерфейса
вносит дополнительную вероятность ошибки врача при вводе настроечных параметров. Это
случается,

например,

при

малом

опыте

работы

врача

с

конкретным

медицинским

оборудованием. Эта проблема может служить причиной постановки неверного диагноза и, как
следствие, снизить эффективность лечения.
Пути решения проблемы
Многие

компании,

которые

занимаются

разработкой

медицинской

аппаратуры

предоставляют собственные курсы для врачей. Данный подход верен, однако может ввиду
разной технической подготовки и менталитета врачей не дать ожидаемого результата.
Предлагается

максимально

упростить

взаимодействие

врача

с

аппаратурой

путем

минимизации функций и параметров, которые требуют вмешательство врача. Этого можно
достичь, используя алгоритмы расчета параметров аппаратуры на основе имеющихся про
пациента данных, как физиологических, так и медицинских. Данное предложение нацелено на
использование систем автоматического анализа. Это упростит работу врача с медицинской
техникой, сосредоточив его внимание исключительно на принятии решения относительно
диагностики и лечения пациента. Оптимизация интерфейса позволит минимизировать ошибку в
работе с оборудованием, возникающую из-за человеческого фактора, а также предоставит
возможность большему кругу врачей достаточно легко осваивать современную медицинскую
технику.
Основные параметры организма пациента, интересующие врача, рационально хранить
в электронной карте пациента [1], которая способна обновляться по мере его лечения. Она
позволит структурировать медицинские данные пациента, что упростит поиск информации
врачом (например, можно организовать быстрый поиск необходимых параметров организма
при

вводе

вероятного

заболевания).

Также

необходимо

реализовать

возможность

автоматического контроля корректного использования аппаратуры, например, расположение
электродов на теле пациента при снятии ЭКГ [2]. Еще одной из поставленных задач является
минимизация погрешности, возникающей при несоблюдении оптимальных условий снятия
параметров организма (влажность, температура, неверное расположение электродов и т.п.).
Помимо этого, было бы неплохо предоставить врачу иметь возможность

автоматического
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запуска

процедуры

диагностирования

при

соблюдении

необходимых

условий

снятия

параметров. Автоматическое занесение результатов диагностирования в базу также приведет к
существенному упрощению процесса эксплуатации оборудования медицинским персоналом.
На рис.1 изображена блок-схема системы диагностики пациента. Она отличается от
схем традиционного подхода наличием блока анализа информации, центров хранения
информации и систем получения дополнительных параметров организма человека (например,
температуры, давления, пульса и т.д.). Начальные данные о состоянии пациента берутся из
трех источников: электронная медицинская карта, которая хранится на медицинском сервере
или у самого пациента, датчики параметров организма и уточненные данные, зафиксированные
непосредственно врачом при рассмотрении жалоб пациента. Под медицинским оборудованием
подразумевается

любое

устройство

автоматического

анализа,

которое

требует

для

установления корректного диагноза дополнительные медицинские данные пациента (например,
электронные анализаторы крови [4]). Медицинский сервер служит для хранения данных о
пациенте. В целях обеспечения универсальности доступа к данным пациента из разных клиник,
рациональнее использовать сервер с сетевым доступом и/или хранить информацию на
индивидуальных картах непосредственно у пациента. Полученные из трех источников данные
обрабатываются в блоке анализа медицинских данных (БАМД). Этот блок представляет собой
программный

комплекс,

состоящий

из

алгоритмов

анализа

медицинских

сигналов

и

параметров, по которым определяется состояние здоровья человека [3]. Совокупность данных,
полученных по описанным источникам информации, позволяют более корректно анализировать
параметры организма человека. По полученным данным из трех источников (медицинский
сервер, датчики параметров пациента и наблюдения врача) на основе программного анализа
формируются необходимые настройки для медицинского оборудования, которые могут быть
скорректированы по усмотрению врача. Дополняя вышеперечисленные источники информации
новыми данными, поступающими от медицинского оборудования, БАМД сможет выдавать
результаты анализа, опираясь уже на четыре источника информации. Увеличение количества
источников информации расширяет возможности диагностики путем ее уточняя, а также
позволяет получать сведения о других заболеваниях. Например, знание о существовании
ранней травмы человека может существенно повлиять на результат расчета параметров для
устройства и последующую программную диагностику. Примером БАМД может служить
персональный компьютер с установленным соответствующим программным обеспечением
(драйвер медицинского оборудования).
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Рис. 1. Обобщенная блок-схема системы диагностики пациента

Как было описано выше, данные диагностики медицинским оборудованием передаются
обратно в БАМД, где они обрабатываются и уточняются в соответствии с уже имеющейся
информацией в базе данных. Это означает, что БАМД обрабатывает результаты диагностики, а
также, по возможности, предоставляет предварительный диагноз, который может быть
скорректирован врачом на основе его личного опыта. После этого происходит обновление
базы данных о пациенте, информация которой будет использоваться при последующих
диагностиках.
Данный подход ставит перед инженерами задачу максимальной автоматизации
процесса расчета параметров устройства. Создание подобных алгоритмов и успешное их
функционирование невозможно без тесного сотрудничества с высококвалифицированными
врачами.
Выводы
Результат лечения пациента с использованием современной медицинской техники
сильно зависит от того, насколько хорошо врач умеет использовать это оборудование. А это
бывает весьма сложно ввиду большого количества настроек оборудования под конкретного
пациента и конкретную ситуацию. Предложенные пути решения вышеуказанных проблем,
такие, как оптимизация программного и аппаратного интерфейса
максимального

количества

функций

аппаратуры

позволят

путем автоматизации

повысить

эффективность
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использования медицинского оборудования, а, следовательно, и увеличить эффективность
работы врача и успешность лечения пациента. Также предложенная схема позволяет по
желанию врача производить запуск диагностики и запись полученной информации на
медицинский сервер автоматически. Это приведет к

упрощению процесса эксплуатации

оборудования врачом, дав ему возможность сконцентрировать свое внимание непосредственно
на медицинских, а не технических, задачах. Предложенные решения способны увеличить
привлекательность медицинской аппаратуры для медицинских учреждений, что в свою очередь
повысит качество медицинского обслуживания.
Литература
1. Электронная медицинская карта, http://www.medialog.ru/?tree_id=58
2. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии // МИА, 1984. - 604с.
3. Рангайян Р. М. Анализ биомедицинских сигналов. Практический подход // Физматлит,
2010. – 440с.
4. Гематологический анализатор Pentra, http://www.8a.ru/print/19481.php
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УДК 57.087
Е.Н. Клименко
ПОДХОДЫ К ИДЕНТИФИКАЦИИ ФЕТАЛЬНОГО ЭКГ СИГНАЛА
НА ФОНЕ ЭКГ МАТЕРИ
В

статье

приводится

сравнительный

анализ

методов

выделения

электрокардиограммы (ЭКГ) плода на фоне ЭКГ матери. Рассмотрена классификация
подходов к решению этой задачи. Предложен метод анализа ЭКГ плода на основе
вейвлет – преобразования.
The

article provides a

comparative analysis

of methods

for

isolation

of

the

electrocardiogram (ECG) of the fetus against maternal ECG. We consider the classification
of approaches to solving this problem. Proposed a method for fetal ECG analysis based
on wavelet-transformation.
Ключевые слова: неинвазивный метод, электрокардиограмма плода, вейвлет преобразование.
Key words: non invasive method, fetal electrocardiogram, wavelet - transformation.
Введение
В ходе наблюдения за протеканием беременности возникает необходимость в
регистрации электрокардиограммы плода. В настоящее время широко используются как
инвазивные – наложение специального электрода на головку плода, так и неинвазивные – по
ЭКГ–сигналам, регистрируемым на передней стенке живота беременной, способы регистрации
ЭКГ плода[1]. Использование первого способа дает более точную информацию о состоянии
плода, но не является абсолютно безопасным и зачастую применяется только в ходе родов.
При использовании второго способа получаемая ЭКГ плода имеет значительно меньшую
амплитуду на фоне ЭКГ матери , к тому же свой вклад вносят многочисленные возмущения –
сетевые помехи, материнская электромиограмма, дыхательная составляющая, электродные
артефакты, что требует использования дополнительных методов обработки регистрируемых
сигналов.
Целью данной работы была классификация и сравнительный анализ существующих
неинвазивных методов регистрации ЭКГ плода. Особое внимание уделено использованию
вейвлет – преобразования.
Аппаратные подходы к идентификации фетального ЭКГ сигнала на фоне ЭКГ
матери
Существует множество различных методов подавления сигнала матери, и выделения
ЭКГ плода из суммарной ЭКГ плода и матери. Все способы выделения ЭКГ плода можно
разделить на аппаратные и программные. На рис.1 приведена классификация методов
получения ЭКГ плода.
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Рис. 1. Классификация методов получения ЭКГ плода

Можно записать ЭКГ плода с помощью пары электродов, помещенных на живот матери.
Часто приходится попробовать несколько положений электродов, чтобы получить наилучший
сигнал. Пример записи приведен на верхней кривой рисунка 2.

Рис. 2. Типичная ЭКГ плода. Кривая ЭКГ получена с помощью электродов, помещенных на
живот матери. F обозначает QRS – комплексы плода, M – матери

Для сравнения на том же рис.2 приведены отдельно ЭКГ плода и ЭКГ матери. ЭКГ плода имеет
малую амплитуду, обычно около 50 мкВ или меньше. Поэтому очень трудно записать ЭКГ
плода во время родов : мешают артефакты движения и ЭМГ. Кроме того, существенной
помехой является ЭКГ матери.
Разработаны устройства для удаления из записи QRS – комплексов матери[2]. Блок
схема такого устройства представлена на рис. 3.
При записи используются, по меньшей мере, три электрода: один на груди матери, два
других – вверху и внизу живота матери. ЭКГ матери записывается с верхних двух электродов, а
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суммарная ЭКГ матери и плода – с нижних двух. Центральный электрод является общим для
двух отведений. Пороговый детектор обнаруживает QRS –

Рис. 3. Блок – схема системы для выделеия ЭКГ плода
из суммарной ЭКГ плода и матери

комплексы матери и временно размыкает ключ между усилителем ЭКГ плода и регистратором.
Таким образом, сигнал от электродов на животе блокируется на время QRS – комплекса
матери, и эти комплексы не записываются. Центральный электрод является общим для двух
отведений. Пороговый детектор обнаруживает QRS – комплексы матери и временно размыкает
ключ между усилителем ЭКГ плода и регистратором. Таким образом, сигнал от электродов на
животе блокируется на время QRS – комплекса матери, и эти комплексы не записываются.
Разумеется, при этом не записываются и QRS – комплексы плода, совпадающие по времени с
комплексами матери. Современные системы интерполируют ЧСС плода и вставляют
недостающие комплексы. К этой методике следует относится с осторожностью, так как она
может показать сердечное сокращение там, где его не было.
В еще одном подходе к решению поставленной задачи аппаратным способом особое
внимание уделено месту и способу наложения элементов съема информации на теле
беременной[1]. Расположения

электродов (рис.4) обусловлены получением качественного

сигнала электрической активности сердца матери, а самое главное-

сигнала сердечной

деятельности плода не зависимо от его предлежания.

Рис. 4. Способ наложения электродов в системе мониторирования состояния матери и плода
(1, 2, 3 – абдоминальные электроды, 4 – референтный электрод,
5 – выравнивающий электрод)
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При этом независимо от течения беременности сердце плода всегда будет находиться внутри
области треугольника, которую ограничивают электроды (1-3), а проекции ортогональных
векторов электрического сигнала сердца плода и матери учитываются по трем измерениям
пространства. Референтный электрод 4 накладывается в область левого VII межреберья, а
выравнивающий электрод

5

располагается на 5-10 см выше лонного сочленения в

зависимости от анатомических особенностей каждой женщины.
Программные подходы к идентификации фетального ЭКГ сигнала на фоне ЭКГ матери
Ряд авторов сформулировали задачу выделения

ЭКГП как проблему “слепого

разделения источников” – BSS (Blind Source Separation)[3]. BSS – методы, основанные на
анализе главных компонентов ( PCA - Principal Component Analysis) или анализе независимых
компонент ( ICA - Independent Component Analysis), представляют собой алгебраические
методы анализа сигнала плода по наблюдаемой смеси сигналов. Возможности

ICA по

выделению ЭКГП были показаны на большом количестве записей. Авторы полагают, что эта
технология работает лучше, чем предложенные ранее методы. Однако, “слепой" подход не
принимает во внимание априорную информацию о разделяемых сигналах и помехах,
присутствующих в наблюдениях. Кроме этого, предположение о стационарности и статической
независимости источников, разделяемых с использованием ICA, также не является абсолютно
справедливым.
В современных системах обработки ЭКГ чаще всего используется временной и частотный
анализ сигналов.
Подходом к выделению ЭКГП является использование вейвлет – анализа[4]. Вейвлеты –
это математические функции, позволяющие анализировать различные частотные компоненты
данных. Однако это частное определение – в общем случае анализ сигналов производится в
плоскости вейвлет – коэффициентов (масштаб – время - уровень). Вейвлет – коэффициенты
определяются

интегральным

преобразованием

сигнала.

Вейвлет

-

преобразование

стремительно завоевывает популярность в столь разных областях, как телекоммуникации,
компьютерная графика и биология. Благодаря хорошей приспособленности к анализу
нестационарных сигналов (то есть таких, чьи статистические характеристики изменяются во
времени) оно стало мощной альтернативой преобразованию Фурье в ряде медицинских
приложений. Вейвлет-преобразование может обеспечить как очень хорошее временное
разрешение на высоких частотах, так и удовлетворительное частотное разрешение на
низких частотах. Это возможно даже при отсутствии информации о характере временных
и

частотных

параметрах сигнала,

благодаря

избыточности,

присущей непрерывному

вейвлет-преобразованию.
При использование вейвлет – преобразования нестационарный сигнал анализируется
путем разложения по базисным функциям, полученным из некоторого прототипа путем сжатий,
растяжений и сдвигов.
Фильтрационные и реконструкционные свойства преобразования позволяют оперировать
информацией (сглаживание, разложение на компоненты, свертка и т. п.) без потери значимых
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деталей. Эти свойства очень важны при анализе фетальных сигналов, поскольку амплитуда
ЭКГ плода намного меньше ЭКГ матери. Особенности измеряемой величины легко
детектируются,

локализуются

и

при

необходимости

могут

быть

устранены

или

скорректированы, что делает вейвлеты перспективным методом решения данной задачи.
Выводы
В работе рассмотрены неинвазивные методы регистрации и анализа ЭКГ плода.
Приведена классификация и сравнительный анализ программных и аппаратных методов,
рассмотрены их преимущества и недостатки. Особое внимание уделено использованию
вейвлет – преобразования. Вейвлет – преобразование является очень перспективным
математическим аппаратом для выделения и анализа ЭКГ плода. Следует сказать, что этот
метод ни в коем случае не является заменой существующего множества различных методов,
он просто иной и позволяет посмотреть на анализируемый процесс с несколько иной точки
зрения.
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УДК 621.3
О.І. Корецька
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ТРАКТУ ЕРГ ДЛЯ ПОБУДОВИ
ПРОТОТИПУ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ
У даній статті представлено послідовність спостереження електроретиносигналу
та побудови електроретинограми із наднизькою інтенсивністю подразнення для
виявлення нейротоксикацій організму людини та ухвалення достовірного рішення про її
стан із забезпеченням: оцінювання ефективності функціонування системи; реєстрацією
умов

та

вибору

методів

вимірювань;

удосконалення

структури

прототипу

електроретинографічної експертної системи; вибору критеріїв оцінки результатів.
This article presents a sequence of observations and constructing electroretinography
signal and electroretinogram with ultra-low intensity stimulation to detect neurotoxication of
human and making fair decisions about its condition and ensure: evaluating the effectiveness
of the system, registration conditions and selection of measurement methods, improve the
structure prototype of electroretinography expert system, the assessment results.
Ключові

слова:

інтенсивність

подразнення,

електроретиносигнал,

,

електроретинограма, структурна схема, прототип експертної системи
Key words: intensity of irritation, electroretinography signal, electroretinogram, block
diagram, a prototype of expert system
Вступ
Електроретинографія (ЕРГ) набула широкого застосування для діагностики стану
зорового аналізатора, як найінформативніший об’єктивний метод аналізу зареєстрованого
електроретиносигналу (ЕРС), який відображає біоелектричну реакцією фоторецепторів та
інших елементів сітківки ока на зміну світлового подразнення [1]. Вона займає особливе місце
серед функціональних методів досліджень в області лікування та профілактики очних хвороб,
захворювань зорового аналізатора на початковій стадії.
Технічні характеристики та реєстрація ЕРГ
Процедура реєстрації ЕРГ в умовах шумів та артефактів є складним процесом і потребує
дотримання вимог стандартів, які рекомендовані Міжнародною комісією з електрофізіології зору
[2]. Стандарт передбачає створення технічних систем з відповідними характеристиками:
діапазон вимірювання ЕРС 1-500мкВ: роздільна здатність -5мкВ; частотний діапазон підсилення
1-300 Гц; низькочастотне фільтрування шумів в діапазоні 75-300 Гц; забезпечення інтенсивності
світлового подразнення в діапазоні 0,1-30 Кд сек/м2.
Згідно діючих методик, до початку реєстрації ЕРГ необхідно провести тестування і
калібрування системи та адаптацію пацієнта (темнову чи світлову). Для оцінки параметрів та
характеристик ЕРГ використовуються такі основні параметри: амплітуди хвиль, швидкість їх
наростання чи затухання, тривалість світлового подразнення тощо (рис.1).
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Рис. 1. Типова (у ”нормі”) ЕРГ і її характерні компоненти (1 – завершення подразнення сітківки
ока - початок ЕРГ; 2 - "a" – максимальне значення амплітуди a-хвилі ; 3-зміна полярності bхвилі; 4 - "b" – максимальне значення амплітуди b-хвилі; 5, 6 - b' – зміна полярності b-хвилі; 1 - 2 Ta - тривалість a- хвилі; 1 - 4 - Tb - тривалість b-хвилі; 3 - 5 - K1 - K2 – точки нульового потенціалу;
1 - 6 – тривалість процесу появи потенціалів та закінчення b-хвилі

Амплітуду хвиль

вимірюють в мікровольтах (мкВ). Амплітуду а-хвилі вимірюють від

основи до найнижчої точки а-хвилі, амплітуда b-хвилі вимірюється від найнижчої точки а-хвилі
до піку b -хвилі. Тривалість реакції вимірюється в мілісекундах (мс) і визначається від початку
світлового стимулу до завершення відгуку сітківки ока. На рис.2 наведено реакцію сітківки ока на
стимули світла (10 реакцій) для виявлення зміни роздільної здатності в процесі експерименту
[3].

Рис. 2. Реакція сітківки ока (а-хвилі) ЕРС людини, суцільні лінії - експеримент, точкові - розрахунок

Використання фільтру для виділення інформативної складової ЕРГ у
співвідношенні сигнал/шум
Для підвищення роздільної здатності необхідно зменшувати тривалість процедури
досліджень, зменшуючи вплив процесів адаптації сітківки ока на спалах світла, регулювати
інтенсивність подразнення [4]. Спостереження та реєстрація потенціалу викликаного світловим
подразненням сітківки ока можна отримати завдяки застосуванню електронних підсилювачів з
високим вхідним опором та мінімальним значенням дрейфу нуля та рівня шумів приведених до
входу.

Розширення

смуги

частот,

їх

характеристик

передачі

з

метою

підвищення
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інформативності відібраного ЕРС ускладнених узгодженням підсилювача з джерелом ЕРС
(сітківкою), що веде до зростання рівня шумів та необхідності виділення інформативної
складової в таких умовах реєстрації. Для реєстрації ЕРС при співвідношенні сигнал/шум менше
одиниці та зауваженої циклічності формування потенціалів сітківки ока, потрібно застосування
оптимального рекурсивного фільтрування [5]. З цією метою може застосовуватися адаптивний
фільтр Калмана.

Для

моделювання

процесу відбору електроретиносигналу необхідно

застосувати його представлення у просторі змінних станів.
Позначимо через s(t) вектор, компонентами якого є неспостережені, внутрішні змінні
величини (стани) ЕРГ, які залежать від зовнішньої величини впливу — подразнення w( t ) . Для
розуміння концепції спочатку припускають, що компоненти вектору станів є невідомими
функціями у системі лiнiйних диференціальних рівнянь

s(t )  F (t ) s(t )  G (t ) w(t )

(1)

у якій вектор w(t) є, наприклад, „білим” шумом з нульовим середнім значенням, матриці F(t)
(матриця стану, визначає структуру та ваги зв’язків поміж цими станами) i G(t) (матриця впливу,
визначає структуру та ваги впливу w(t) на стани) — вiдомi, їх елементи у загальному випадку
неперервна функції часу. Вектори s(t) i s(t ) (n1) вимірні, вектор w(t) — r1, матриця F(t) — nn i
матриця G(t) — nr вимірні.
Оскільки за означенням вектор станів s(t) ЕРГ безпосередньо досліджувати неможливо,
то припускається, що можливе спостереження вектора ЕРС х(t), що описується виразом

х (t )  H (t ) s(t )  v (t ),

(2)

де v(t) — шум спостереження, наприклад, білий шум з нульовим математичним сподіванням,
H(t) — відома матриця спостереження. Вимірності величин, які входять в рівняння (3.2), такі:
вектори х(t) i v(t) — m  1, матриця H(t) — m  n.
Структурна схема частини електроретинографічної системи (ЕРГС) для отримання
електроретинограми з достатньою достовірністю та станами з мінімальною дисперсією похибки
наведено на рис. 3. Вона складається із двох частин: а) моделі спостережної частини; б)
оптимального адаптивно-рекурсивного фільтру.
Модель

спостережної

частини –

обведена

пунктиром,

зверху

в

якій

доступно

спостереження сигналу х(t) на її виході. Це є ЕРС, що i поступає на вхід оптимального
рекурсивного фільтру. Коефiцiєнти K(t) фільтру визначаються таким чином, щоб забезпечити
мiнiмальну дисперсію похибки визначення станів ЕРГ на виході фільтру. На рис.3 подані також
необхiднi

спiввiдношення,

оптимального фільтрування.

які

характеризують

модель

спостережної

системи

i

шлях
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Рис. 3. Структурна схема оптимального оцінювання достовірності електроретинограми

Залежність вихідної послідовності xn (ЕРС) від вхідної  n є виразом дискретної згортки
N 1

xn   xi hni

(3)

i 0

де h — імпульсна вагова функція, вигляд якої залежить від коефіцієнтів b1 ,b2 та значення
вектора початкового стану x1 , x2 .
Функція передачі такої структури набирає вигляду

H ( z 1 ) 
де

b2 z

2

1
,
 b1 z 1  1

(4)

z 1  exp(  jTd ) ,  — біжуча частота зі спектру частот вхідної послідовності,

Td  1 / f d — період дискретизації, j   1 . Її модуль має вираз
H ( z 1 )  H (  )  2

1
( 1  b2  b1 cos Td )2  ( 4b2  b12 ) sin 2 Td

(5)

Резонансна частота фільтра-резонатора

arccos

r 

b1
2 b2

Td

,

(6)

а добротність —

Q

 r Td

(7)

2( 1  b2 )

За виразами (4-7) та морфологічними параметрами заданої ЕРГ і подразненням сітківки

n можна визначити параметри коефіцієнтів і значення компонент x1 , x2 для відтворення
першої хвилі ЕРС, а у подальшому статистки шумів. Період дискретизації Td ЕРС узгоджено із
шириною смуги частот його спектральної густини потужності. Встановлено, що дисперсія
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середньої спектральної густини потужності оптимально обробленого ЕРС завжди буде меншою
за відповідну дисперсію необробленого сигналу. Тому її застосовано, як граничне значення для
дисперсії (поріг) деякого експериментального ЕРС при виборі і прийнятті рішення про
оцінювання типу ЕРГ.
Покладено, що критерієм адаптації є середньоквадратичне значення різниці між ЕРГ та
його оцінкою

1
N

K 

N

 s

n

2
 sˆn  .

(8)

i 1

Процес адаптації визначається процедурою, яка виконується програмно

arg min

K ( s, sˆ)

(9)

{b1 ,b2 , x1 , x 2 , N }

Такий

підхід

забезпечує

оптимальне

оброблення

електроретиносигналу

та

побудову

електроретинограми з достовірністю не нижче 0,9 при ймовірності помилки 0,1, що є важливим
для ухвалення рішень про достовірність результатів вимірювання.
Модель ухвалення рішення
На структурній схемі наведена послідовність виконання задач відбору і оброблення ЕРС
для

ухвалення

рішення

в

прототипі

експертної

системи

[6]

про

достовірність

електроретинограми та прийняття рішення про нейротоксикації і стан організму людини (рис. 4).

Рис. 4. Структурна схема послідовності спостереження ЕРС для ухвалення рішення про
достовірність електроретинограми
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Модель задач прийняття рішень в ЕРГЕС записується у вигляді кортежу, що містить
множину методів вимірювання, вимірювальних ситуацій, структур і станів ЕРГЕС та критеріїв
оцінки результатів виміру:

C ПР  C , O, I , K , Z , E , G
де С = (Сi, i = 1, ..., m) - множина застосовуваних методів; O = (Oi, i = 1, ..., N) - множина ДМ; І =
(Іi, i = 1, ..., u) - множина через вимірювальних ситуацій; K = (Ki, i = 1, ..., к) - множина критеріїв
оцінки результатів вимірювань; Z = (Zi, i = 1, ..., z) - множина вихідних станів ЕРГЕС; E = (Ei, i = 1,
..., e) - множина структур в ЕРГЕС; G = (Gi, i = 1, ..., j) - множина методів, що використовуються
для підвищення ефективності (критерій Демпстер-Шафера, метод оптимізації параметрів
процесу вимірювання, методиметрологічного аналізу).
Висновки
В статті представлено послідовність спостереження електроретиносигналу та
побудови електроретинограми із наднизькою інтенсивністю подразнення для виявлення
нейротоксикацій організму людини та ухвалення достовірного рішення про її стан із
забезпеченням: оцінювання ефективності функціонування системи; реєстрацією умов та
вибору методів вимірювань; удосконалення структури прототипу електроретинографічної
експертної системи; вибору критеріїв оцінки результатів. Побудовано структурну схему
послідовності спостереження ЕРГ для ухвалення рішення для скорочення процедури
досліджень, що дозволяє in vivo оцінити показники ефективності функціонування системи;
оперує умовами та методами вимірювань, з огляду на структуру ЕРГЕС, критерії оцінки
результатів вимірювання. Прийняття рішень в ЕРГЕС направлено на вибір задачі визначення
оптимального алгоритму вимірювання, вимірювальних процедур на кожному етапі.
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УДК 621.3
И. Э. Крашеный
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СЛУХА ПО ВЫЗВАННЫМ ПОТЕНЦИАЛАМ
В данной статье были рассмотрены физиология возникновения слуховых
вызванных потенциалов и методика их регистрации. Так же были рассмотрены методы
анализа сигналов слуховых вызванных потенциалов и приведены эффективности
практического применения методов.
This article examined the physiology of auditory evoked potentials and methods of their
registration. Were also discussed methods of signal analysis of auditory evoked potentials and
showed the effectiveness of the practical application are of the methods. The aim of this work
is to make a review of current techniques of automated analysis of AEP.
Ключевые слова:

слуховые вызванные потенциалы,

акустические стволовые

вызванные потенциалы, вейвлет-анализ, метод наклона.
Key words: auditory evoked potentials, acoustic brainstem evoked potentials, wavelet analysis,
slope method.
Введение
Одним

из наиболее распространенных

нейросенсорных

недостатков

среди

новорожденных и детей является потеря слуха (тугоухость). Проблема тугоухости и глухоты
имеет большое социальное значение. По данным поликлинического учета и диспансерного
обследования лиц на производственных предприятиях тугоухость определяется у 6%
населения. Нарушения слуха отмечаются у 1% детского населения, причем большая часть
тугоухости(82%) наступила в раннем детстве до развития речи.
В комплексе объективных методик, используемых для диагностики тугоухости у детей
раннего возраста, начиная с периода новорожденности, особое значение имеет регистрация
акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП). Этот метод позволяет объективно
оценить состояние слуха у детей первых лет жизни, обследование которых при помощи других
методов крайне сложно, а часто невозможно из-за субъективности и отсутствия надежности
критериев оценки полученных результатов.
Актуальность проблемы объективной оценки слуха у новорожденных детей не вызывает
сомнений, так как только ранняя, своевременная диагностика слуховой функции может
обусловить эффективность лечения и реабилитации слабослышащих и глухих детей.
Осуществление многих лечебно-профилактических мероприятия до настоящего времени
затрудненно по причине целого ряда неясностей о патогенезе тугоухости, в особенности
нейросенсорных форм. Мало изучены медико-технические вопросы объективной диагностики
нарушений слуха у детей раннего возраста.
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Регистрация и анализ акустических вызванных потенциалов
Акустические

стволовые

вызванные

потенциалы

(АСВП)

представляют

собой

коротколатентные вызванные потенциалы в ответ на слуховые стимулы и проявляются
биоэлектрической активностью структур слуховых путей ствола головного мозга. Нервный
импульс генерируется в улитке и проводится по кохлеарному нерву. Кохлеарный нерв
начинается от спирального ганглия, достигает длины около 8 мм и состоит примерно из 30-40
тыс. однородных миелинизированных аксонов. Далее нервные импульсы попадают в
кохлеарное ядро, трапециевидное тело, верхнеоливарный комплекс, ядра латеральной петли,
нижние бугры четверохолмия, расположенные в области ствола головного мозга.
На амплитудно-временные характеристики АСВП влияют частота и интенсивность
звукового стимула. Частота может варьировать в широком диапазоне, однако, в связи с
большим количеством усреднений единичных ответов, наиболее оптимально использовать
частоту подачи стимулов 11-15 в сек. В условиях операционной частота может быть увеличена
до 100 в сек. С повышением частоты стимуляции увеличивается латентный период и
межпиковый интервал в большей степени для V пика и в меньшей степени для III пика, в то
время как для I пика не изменяется. Так же отмечается редукция компонентов IV-V при частоте
подачи стимулов свыше 100 в сек.
С увеличением интенсивности звука происходит уменьшение латентных периодов для
всех компонентов. Наиболее оптимальным стимулом для получения стабильных ответов
является щелчок (click) прямоугольной формы с крутым фронтом и короткой длительностью
0,1-1 мс.

Обычно производят стимуляцию

каждого уха отдельно.

При стандартных

исследованиях интенсивность стимула выше порога слышимости на 70 дБ и достигает 80-110
дБ.
1. Условия регистрации.
При регистрации АСВП активный электрод при стандартом исследовании располагается
в точке Cz (по схеме 10/20), а референтный на мастоидальных отростках, земляной на лбу.
Время анализа усредненных ответов, чаще всего, составляет 10 мс при усреднении 2000
ответов в двух сериях, при этом используются фильтры нижней частоты 100-150 Гц и
высокочастотный 2-3 кГц. Чувствительность устанавливают на значениях 0,1-0,5 мкВ. При
регистрации с данными характеристиками АСВП в норме имеет типичный вид (рис. 1)

Рис.1 АСВП в норме. 1 при стимуляции ипси- и 2 контралатеральной стороны
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Временный характеристики I-V пиков АСВП приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Средние значения латентного времени основных пиков АСВП

Латентность
(мс)

I

II

III

IV

V

1,6-1,8

2,7-3,0

3,7-4,1

4,9-5,3

5,7-6,0

На амплитудно-временные характеристики АСВП влияет изменение температуры тела.
Снижение температуры приводит к увеличению латентного периода и снижению амплитуды
ответов. При снижении температуры тела до 25°С ответы не регистрируются. Параметры АСВП
у одного и того же человека могут изменяться в течение жизни. У мужчин латентные периоды и
межпиковые интервалы в среднем увеличены по сравнению с женщинами, а амплитуда у
женщин выше.
АСВП широко используются в неврологии, нейрохирургии и отоларингологии, хотя и не
имеют специфических изменений для конкретных заболеваний. В неврологии данная методика
используется для диагностики заболеваний, связанных с поражением или повреждением
функций ствола мозга – при опухолях, гематомах, демиелинизирующих заболеваниях и т.д. При
рассеянном склерозе может отмечаться увеличение межпиковых интервалов I-V, I-III и III-V, а
при локальных поражениях ствола (опухоль, гематома) могут наблюдаться изменения
межпиковых интервалов в области поражения. Невринома слухового нерва даже в начальных
стадиях заболевания может приводить к односторонним изменениям временных характеристик
I-III пиков АСВП, снижению соотношения амплитуд V/I. В таких случаях проведение МРТ или КТ
исследования позволяет подтвердить или опровергнуть предположение о наличии невриномы.
2. Методы анализа
Суть анализа АСВП заключается в определении наличия в сигнале V пика, так как
именно он возникает даже при самых слабых слышимых, другими словами, подпороговых
стимулах. Чаще всего, анализ производит опытный врач. Данный метод анализа вводит
субъективизм в диагностику из-за того, что не всегда удается объективно оценить наличие или
отсутствие этого пика. Поэтому, с момента возникновения данного метода диагностики слуха
ведутся исследования по нахождению оптимального метода для автоматизированного
детектирования V пика.
Основные методы автоматизированного анализа приведены ниже.
2.1. Метод наклона
Данный метод основан на геометрии V пика. Поскольку известны примерные временные
задержки возникновения V волны относительно момента подачи стимула, и скорость перепада
регистрируемого сигнала, то можно проводить обнаружение по этим признакам.
В данном методе, в определенном диапазоне времен, определяются локальные
максимумы и минимумы, а затем определяются углы между ними. В случае если угол
удовлетворяет требованиям, то регистрируется факт обнаружения и как следствие наличие

Збірник статей. Частина 1е

221

слуха, в противном же случае, обнаружение не регистрируется, и констатируется отсутствие
слуха. Иллюстрация данного метода приведена на рис. 2.

Рис.2 Иллюстрация метода наклона для анализа слуховых вызванных потенциалов.

Но как показывает практика, данный метод является не устойчивым. При анализе
сигналов, в которых врач-эксперт определил точное наличие V пика, данный метод определил
лишь 30% из них [2].
2.2. Вейвлет-анализ
Вейвлет-преобразование является инструментом, разбивающим данные или функции,
или операторы на составляющие с различными частотами, а потом исследует каждую
составляющую с разрешающей способностью подобранной в соответствии с ее масштабом.
Данный метод анализа основан на непрерывном вейвлет-преобразовании (CWT) с
использованием, чаще всего, материнских функций Добеши V-VI порядков, так как именно они,
имеют наибольшее подобие форме V «волны». Иллюстрация данного метода приведена на
рис. 3.

Рис.2 Иллюстрация вейвлет-анализа слуховых вызванных потенциалов.

На практике данный метод показывает значительно лучшие результаты, нежели метод
наклона, определяя наличие V пика в 75% случаях [2].
Среди недостатков данного метода можно отметить то, что форма V волны имеет сугубо
индивидуальный характер и как следствие подбор или же создание материнской функции,

222
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

которая бы соответствовала всем существующим случаям, является крайне сложной задачей,
то есть главным недостатком является неадаптивность метода.
Так же среди недостатков можно отметить сложность реализации работы в реальном
времени.
Выводы
Была рассмотрена физиология возникновения слуховых вызванных потенциалов, а так
же методика их регистрации. Так же были рассмотрены основные методики их автоматического
анализа, и приведены данные об эффективности их практического использования.
Метод наклона является неэффективным, его использование в одиночку показало крайне
плохие результаты.

Метод вейвлет-анализа показывает достаточно многообещающие

результаты, но имеет ряд недостатков, связанные с его неадаптивностью. Задачей дальнейшей
работы является адаптация методики вейвлет-преобразования для решения задач анализа
слуховых вызванных потенциалов.
Литература
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ОЗНАКИ ПРОТОТИПУ ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФІЧНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ НЕЙРОТОКСИКАЦІЇ ЛЮДИНИ
Враховуючи

вплив

нейроінтоксикацій

на

функціональний

стан

людини,

обґрунтовується необхідність створення прототипу електроретинографічної експертної
системи для неінвазивного виявлення, ідентифікації та встановлення дози шкідливих
чинників, з одночасним підвищенням швидкодії, точності та достовірності вимірювань.
Considering the impact of neurointoxication on functional state of human, the
necessity of creating a prototype of electroretinography expert system for noninvasive
detection, identification and dose of harmful factors, with increasing speed, accuracy and
reliability of measurements.
Ключові слова: нейроінтоксикація, прототип електроретинографічної експертної
системи.
Key words: neurointoxication, prototype of electroretinography expert system.
Вступ
Недостатній контроль за якісним зберіганням матеріалів, нового сміття з наявними
шкідливими речовинами хімічного походження та

їхніх

сполук,

медикаментів,

а

також

використання у побуті маловідомих токсичних розчинників, будівельних сумішей та їх
комбінацій загрожує здоров’ю людини. Вище перечислені речовини тією чи іншою мірою чинять
нейротропну дію і можуть уражати нервову систему, призводячи до інвалідності, а нерідко і
смерті хворого. Проте, слід зауважити, що разом з ураженням нервової системи страждають і
інші системи організму, зокрема, ендокринна, видільна, серцево-судинна [1].
Для оцінювання ризиків нейротоксикацій на функціональний стан людини необхідне
створення удосконалених технічних засобів для неінвазивного виявлення, ідентифікації та
встановлення дози шкідливих чинників [2]. Діючі електрофізіологічні методи, неудосконалені
прилади і системи малопридатні для забезпечення неінвазивної діагностики нейротоксикації на
початковій стадії.
З цією метою міжнародною групою експертів [1] рекомендовано проведення робіт щодо
удосконалення

електрофізіологічних

електроретинографії

(ЕРГ)

–

реєстрації

методів

медичних

електроретиносигналу,

досліджень,
викликаного

зокрема,
світловим

подразненням сітківки ока [3]. Цей метод добре зарекомендував себе для офтальмодіагностики
патологічного стану зорового аналізатора, оскільки реакція сітківки ока є близькою до реакції
мозку та центральної нервової системи. Застосування наднизької інтенсивності подразнення
світлом сітківки ока та побудова електроретинограми з високою достовірністю, уможливлює
оцінювання нейротоксикації ще на початковій стадії цього впливу [4]. Але для автоматизації
процесу та скорочення тривалості дослідження із забезпеченням необхідної точності та
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роздільної здатності є потреба в створенні експертних систем для удосконалення таких
медичних досліджень.
Ознаки експертної системи
Для створення експертних систем і їх застосування потрібне суттєве удосконалення
електроретинографічних

систем

та

забезпечення

автоматизації

процедур

відбору

електроретиносигналу та його оброблення з одночасним підвищенням швидкодії, точності та
роздільної здатності. Одним із важливих етапів є оцінювання отриманої електроретинограми та
ухвалення рішення про віднесення нейротоксикації до відповідного класу. При проведенні ЕРГдосліджень in vivo є потреба скорочення часу

та

зменшення помилок оператора. Велику

перспективу мають експертні системи [5].
Для їх створення потрібно розроблення інтелектуальної комп'ютерної програми, що
містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів у відношенні до
електроретинографії і здатна в подальшому робити логічні висновки на основі цих знань, тим
самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностику,
тестування, проектування тощо) без присутності експерта. З іншого боку, ця система, яка
використовує базу знань, повинна володіти інтерактивним та автоматизованим режимом
роботи для її функціонування і вирішення завдань (видачі рекомендацій, повідомлень) в
доступній для користувача формі.
Створення експертних систем медичного призначення є складним процесом і потребує
розбиття на декілька етапів. На початковому етапі побудови електроретинографічної експертної
системи будується її прототип. Призначення прототипу електроретинографічної експертної
системи (ЕРГЕС) — вирішення наступних завдань: а) демонстрація придатності ЕРГЕС для
виявлення та ідентифікації нейротоксикації, визначення її дози у випадку накопичення в
периферійній чи центральній нервових системах (ПНС/ЦНС); б) оцінювання достовірності такого
виявлення, ідентифікації і визначення кількості; в) контроль за правильністю стратегій
міркування дослідника; г) залучення дослідника до процесів навчання та експлуатації ЕРГЕС.
В основі роботи прототипу експертної системи лежить електроретинографічний метод
реєстрації ЕРГ із наднизькою інтенсивністю подразнення сітківки ока. Для виявлення
нейротоксикації, ідентифікації і визначення отриманої дози в організмі людини (ЦНС і ПНС)
необхідно забезпечити виділення стохастичного ЕРС в умовах наявних шумів та артефактів та
зміни

співвідношення

сигнал/шум

з

врахуванням

циклічності

процесу

формування

електроретиносигналу при наднизькій інтенсивності світлового подразнення сітківки ока,
необхідної для зауваження впливу шкідливих чинників.
В результаті побудови прототипу ЕРГЕС можливо отримати такі переваги:
а) стійкість і відтворюваність результатів на відміну від експерта-людини, коли можливе
помилкове ухвалення рішення через емоційні фактори;
б) простоту передачі та відтворення інформації шляхом копіювання програми;
в) стабільність і постійність бази досягнутих знань на відміну від можливого погіршення
компетенції людини-експерта з часом
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г). скорочення виконання обчислювальних операцій і формування висновків, базуючись на
досягнутих знаннях в базі даних
д) досягнення швидкодії, тобто збільшення швидкості отримання результату та його
необхідної достовірності для зменшення ймовірності ухвалення помилкового рішення.
Технічні вимоги до прототипу електроретинографічної експертної системи
При

складанні

технічного

завдання

при

побудові

експертної

системи

повинні

враховуватися такі характеристики:
1) швидкодія експертної системи, яка скорочує тривалість процедури дослідження,
визначається характеристиками засобів комп’ютерної техніки, зокрема:
- швидкодією вінчестера, яка становить не менше 4200 об/хв. Чим вища швидкодія
вінчестера, тим вище його продуктивність, і тим швидше обробляється інформація;
- оперативною пам’яттю

комп’ютера, не менше 512 Мб, де зберігається інформація

необхідна комп’ютеру. Від об’єму оперативної пам’яті залежить кількість задач, які одночасно
може виконувати комп’ютер;
2) точність засобів визначається параметрами ЕРС, з врахуванням похибок квантування,
дискретизації АЦП, зміщення, нелінійності підсилювального тракту, приведених до входу
дрейфу та шумів , які не повинні перевищувати 1-3мкВ.
Серед

запропонованих

методів

підвищення

точності

при

побудові

прототипу

електроретинографічної експертної системи виділяються такі:
а)

попередження

виникнення

похибок:

(конструктивно-технологічних

шляхом

застосування пристроїв відбору із підтримуванням необхідного зусилля притиску до рогівки ока
та перехідного опору), стабілізаційних (регулювання та підтримування нормованої кількості
світлового подразнення), захисних (екранування вхідних кіл від сторонніх впливів), застосування
схем зворотного зв’язку при адаптивному фільтруванні;
б)

зменшення

впливу

інструментальних

похибок

на

результати

вимірювання

(автоматичне калібрування перед кожним експериментом, оптимізація процесу оброблення
результатів) та корекція (автоматична із часовим та просторовим розділенням каналів,
тестування, ітераційний режим, повторне вимірювання);
в) спеціальні вимірювання із оцінюванням похибки для окремого експерименту;
г) використання тестових методів (підвищення точності вимірювань полягає у визначенні
параметрів статистичних

функцій перетворювача за допомогою перетворювальних тестів,

кожен з яких функціонально пов'язаний з вимірювальною величиною), які дозволяють знизити
сумарні похибки.
3)

достовірність

вимірювань,

тобто

ступінь

довіри

до

отриманого

результату

вимірювання визначається похибкою вимірювання, яка не повинна перевищувати 0, 9 при
похибці 0,1%, 0,99 при похибці 0,01%.
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Концепції визначення параметрів ЕРГ
Для забезпечення з високою достовірністю точності ЕРГ, отриманої при відборі ЕРС та

його обробці, оптимізується застосування низки методів CCi з всього діапазону DC таких
методів, CCi  DC , що дає змогу розв’язати низку додаткових завдань: а) розробити структуру
множини вимірювальних ситуацій Q; б) побудовати модель „відбір – обробка”; в) обґрунтувати
процедури відбору та методи обробки ЕРС.
Припущено, що множина Q є декартовим добутком множин: властивостей ВЛ ЕРГ; вимог
до морфології МФ; шумів та артефактів ДФ; умов визначеності УВ (детермінованість,
стохастичність, нечіткість умов), тобто:

Q  DВЛ  DМФ  D ДФ  DУВ 



 hi , j ,n ,m , i  1, k ; j  н,м, ф ; n  н, ср, в ;

(1)



Побудова моделі „вимірювання-обробка” передбачає виділення в множині Q kC

підмножин Qi, i  1, k . У кожній підмножині Qi використовується один конкретний метод Di . У
реальних ситуаціях виявляється, що неможливо виділити єдиний елемент для якоїсь із множин

DВЛ , DМФ , D ДФ , DУВ . Наприклад, у множині D ДФ частина дестабілізуючих факторів відноситься
ДФ

до категорії D ДФ , а інша - до Dср . У цьому випадку D ДФ доповнюється ще одним додатковим
ДФ

елементом Dн.ср. . У результаті такого поділу множини Q ведеться розроблення моделі у формі
системи процедурних правил:
C

а) якщо hi , j ,n ,m  Q1, тоді використовується метод контролю D1 ;
C

б) якщо hi , j ,n ,m  Qk, тоді використовувати метод контролю Dk .
В процесі проектування ЕРГС вирішуються наступні завдання: а) формування групи
методів для створення бази знань без урахування наявних вимірювальних процедур (завдання
1); б) формування групи методів для бази знань із врахуванням наявних вимірювальних
процедур (завдання 2).
На основі отриманої інформації про дослідження стандартних ЕРГ і експериментальних

DВЛ , DМФ , умов вимірювання при впливі факторів D ДФ , що є в базі знань перед
проектуванням DC , допустимих значень похибки вимірювання x ДОП та швидкодії  ДОП ,
1

формується підмножина DC  DC яка забезпечить виконання обмежень на показники точності і
швидкодії для різних ЕРГ:

x  DС1 / DВЛ , DМФ , D ДФ   х ДОП

(2)

  DС1 / DВЛ , DМФ , D ДФ    ДОП

(3)
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де х DС / DВЛ , DМФ , D ДФ





1

і  DС / DВЛ , DМФ , D ДФ
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- відповідно похибка і швидкодія, які

1

забезпечуються групою методів DС при відомих значеннях DВЛ , DМФ , D ДФ .
Для завдання 2 накладається додаткове обмеження на число вимірювальних процедур
Nвим. Тоді в формули (2), (3) похибка і швидкодія записуються у такому вигляді

x  DС1 / DВЛ , DМФ , D ДФ , N вим 

(4)

  DС1 / DВЛ , DМФ , D ДФ , N вим 

(5)
C

В задачах вибору методу і формування їх групи елемент Di  DC

є методом

визначення параметрів ЕРГ в широкому сенсі. Тут враховується, по-перше, вплив і регулювання
подразнення сітківки ока і отримання ЕРС, по-друге — спосіб обробки ЕРС з метою підвищення
точності та достовірності визначення ЕРГ.

Структура ЕРГЕС
Застосування інформаційних технологій, розвиток принципів побудови експертної
системи дозволяє синтезувати структуру прототипу ЕРГЕС з використанням комплексу
апаратних і програмних модулів. Синтез структури виконується у відповідності з поставленими
завданнями й стратегіями проектування таких систем [5].
Структурна схема ЕРГЕС представлена на рис. 1. У системі вимірювальних
перетворювачів (СВП) здійснюється вибір відповідних вимірювальних перетворювачів у
залежності від розв'язуваного завдання. Ці функції реалізують розроблені інтелектуальні
датчики з використанням мікроконтролерів з відповідним алгоритмічним забезпеченням.

Рис.1. Структурна схема ЕРГЕС. Дестабілізуючі фактори (ДФ), база знань (БЗ), блок прийняття
рішень (БПР), інтелектуальний інтерфейс користувача (ІІК), користувач (К) і експерт (Е), блок
логічного виведення (БЛВ), персональний комп'ютер (ПК), інтелектуальний датчик (ІД), система
вимірювальних перетворювачів (СВП), переносний обчислювальний блок (ПОБ).
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Переносний обчислювальний блок (ПОБ) призначений для вимірювання, реєстрації,
обробки

і

зберігання

експериментальних

даних,

ідентифікації

інформації

про

вплив

дестабілізуючих факторів (ДФ), синтезу алгоритму вимірювань і структури ЕРГЕС відповідно до
вимірювальної ситуації, виконання послідовності вимірювальних процедур, прийняття рішень і
подання вихідної інформації у вигляді, зручному для користувача.
У залежності від призначення системи, складності виконуваних нею функцій, обсягу
інформації, що зберігається, формується база знань системи на основі використання постійної
пам'яті комп'ютера.
У інтелектуальній системі застосовується для користувача інтелектуальний інтерфейс,
що дозволяє здійснювати отримання необхідної інформації з бази знань (БЗ).
Експерт і користувач можуть вводити інформацію (основну та додаткову) для вирішення
поставлених

завдань.

При

проектуванні

системи

уможливлено

зауваження

впливу

дестабілізуючих чинників.
Висновки
На

основі

вибраних

електроретинографічної

ознак

експертної

побудовано

системи

для

структурну
автоматизації

схему

прототипу

процедур

відбору

електроретиносигналу, здійснення структурно - параметричної адаптації, а також автоматичної
цілеспрямованої корекції результатів вимірювання при дії домінуючих дестабілізуючих чинників
з одночасним підвищенням швидкодії, точності та достовірності вимірювань. Результати
проведених досліджень можуть забезпечити побудову експертної електроретинографічної
системи медичних досліджень для виявлення нейротоксикації людини та оцінювання її
функціонального стану при дії шкідливих чинників.
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УДК 51.73
Ю.К. Михайлова
РАСЧЕТ ЭНТРОПИИ ДЛЯ СИГНАЛОВ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММ
Предметом статьи является энтропия, ее происхождение, формулировка и
интерпретация в случае применения к анализу сигнала электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В
рамках работы реализован алгоритм расчета энтропии для электроэнцефалограммы. В
статье представлены результаты расчета энтропии для двух сигналов ЭЭГ.
The object of the paper is entropy and its applying in the case of analysis of
electroencephalogram (EEG).
interpretation

of

entropy.

Also object of the paper are origin, formulation and
There

is

realization

of

calculation’s

algorithm

for

electroencephalogram (EEG) in the project. In the paper introduced results of entropy’s
calculation for two EEG signals.
Ключевые слова: энтропия, электроэнцефалограмма, алгоритм.
Key words: entropy, electroencephalogram, algorithm.
Вступление
В теории коммуникации, информационные меры отвечают на два фундаментальных
вопроса: окончательное сжатие данных (энтропией) и окончательная норма передачи канала. В
случае исследования мозга и его функции посредством анализа ЭЭГ информационные меры
помогают показать, как энтропия может использоваться чтобы удалить избыточность в ЭЭГ и в
то же время сделать этот сигнал полезным для исследования функции мозга в критических
условиях. Во-вторых, информационные меры могут описывать сигнал ЭЭГ в норме, например в
стадии сна и в стадии сна при отличии от нормы, например, таких, как эпилепсия или ишемия.
Математические интерпретации энтропии
Энтропия

Шеннона

была

принята,

как

метод

характеристики

информационного

содержания в сигнале. Энтропия определена как мера неопределенности информации в
статистическом описании системы. Другими словами, энтропия - мера нашего незнания о
системе. Задаваясь дискретностью случайной переменной X с алфавитом H  { xi } и функции
вероятности p( xi )  Pr( X  xi ),

xi  H , энтропия определена как:
H   p( xi )  ln p( xi )

(1)

xi

Относительная энтропия расстояние между двумя функциями вероятности p( x ) и q ( x )
определена как:
D  p || q    p  x i   ln
xi

p  xi 
q  xi 

(2)
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Другая мера корреляции между двумя системами - совместная информация. Рассмотрев
другую дискретную случайную переменную Y с функцией вероятности p( y i ) , можно получить
совместную вероятность между переменными X и Y - p  xi , y i  . Совместная информация
I  X ;Y 

– взаимная энтропия между объединенным распределениями и результатами

распределения p  xi   q  y i  , то есть:
I  X ;Y    p  xi , y i   ln
xi y i

p  xi , y i 
p  xi   q  y i 

(3)

Использование приблизительной энтропии – является нелинейным подходом к обработке
сигнала, оценкой меры его сложности [1].
Определение приблизительной энтропии
Пингус ввел определение приблизительной энтропии (ApEn) как меры сложности (или
нерегулярности) [2].
Маленькое значение ApEn отражает высокую степень регулярности, в то время как
случайному сигналу соответствует относительно более высокое значение ApEn.
Для последовательности данных x(n )  x(1), x(2), ...., x(N ),
где N – длина последовательности, первым делом определяются 2 параметра:


m – вложенное измерение вектора, который будет сформирован;



r – порог, который служит шумовым фильтром.
Вычисление ApEn показано далее:

1.

N  m  1 - вектора, каждый из m размера, которые компонуются:
X m  i   [ x  i  , x  i  1 ,..., x  i  m  1] ,
i  1, N  m  1 ;

2.

Расстояние d [ X m (i ), X m ( j )] между каждым элементом и другими элементами (включая
себя) вычисляется как:
d [ X m (i ), X m ( j )]  max  x  i  k   x  j  k   ,
k  0, m  1;

3.

Для каждого элемента X m (i ) соответствует число элементов N m (i ) , то есть находиться
такое число, что d [ X m (i ), X m ( j )]  r

и вероятность того, что любой вектор

Xm( j)

соответствует вектору X m (i ) : Crm (i )  Nm (i ) /  N  m  1 , натуральный логарифм которой
выводиться через усредненное число і:
Ф m (r )

N m 1
1
  ln Crm (i ) ;
N  m  1 i 1
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Для нахождения Ф m 1(r ) , необходимо увеличить измерение до m  1 и повторить
предыдущие шаги. Теоретическое значение аппроксимированной энтропии определяется
как:
ApEn  m, r   lim Ф m (r )  Ф m 1(r ) .

N  

Для конечного значения N, приблизительная оценка энтропии дается как:
ApEn  m, r , N   Ф m (r )  Ф m 1(r ) .

 N m N m ( i ) 
Когда N велико, ApEn  m, r , N  приблизительно равна как 1/  N  m     ln
,
m 1 

(i ) 
 i 1 N

которая является усредненной величиной по i негативного логарифма условной вероятности
того, что d [ X m 1(i ), X m1( j )]  r и это дает возможность принять что d [ X m (i ), X m ( j )]  r .
Для приблизительной энтропии требуется, чтобы каждый шаблон внес определенную
вероятность отличную от нуля. Это обеспечено с помощью однородного соответствия каждого
элемента с другими. Однако это дает приблизительной энтропии предубежденную оценку,
которая указывает на большие подобия, чем таковые есть действительно для конечного N .
Особенности приблизительной энтропии:
1.

Наилучшая оценка энтропии производиться, используя короткие

последовательности

данных содержащих 100-500 отсчетов. Они являются очень стойкими к короткому
сильному переходному вмешательству;
2.

Эффект шума может быть подавлен надлежащим выбором шумового параметра фильтра
r (обычно его приблизительно выбирают как 25% стандартного отклонения сигнала) [3].
Результаты расчета
В качестве эксперимента в пакете прикладных программ MatLab был реализован

описанный выше алгоритм определения приблизительной энтропии. В результате чего для
двух сигналов ЭЭГ (рис. 1 и 2) были рассчитаны ее значения:
1.

Для первого сигнала ЭЭГ ApEn = 0.8704;

2.

Для второго сигнала ЭЭГ ApEn = 0.8109.
Для расчета энтропии были выбраны такие значения параметров:

1.

m3;

2.

r  0.5 .
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Рис. 1. Первый ЭЭГ сигнал

Рис. 2. Второй ЭЭГ сигнал
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Выводы
В работе был рассмотрен алгоритм расчета приблизительной энтропии, и в результате
были получены ее значения для двух сигналов ЭЭГ. Для второго сигнала значение энтропии
немного меньше, чем для первого. Это говорит о том, что второй сигнал более
детерминирован.
Маленькое

значение

приблизительной

энтропии

отражает

высокую

степень

регулярности. Из рисунков 1 и 2 видно, что сигналы на них нерегулярны. Об этом также
свидетельствуют вычисленные значения энтропий для них.
Одно из главных преимуществ приблизительной энтропии – это простота ее
вычисления. Именно приблизительная энтропия, наряду с другими нелинейными методами,
могла бы быть полезными инструментами для детектирования эпилептических припадков и
других заболеваний. На сегодняшний день метод энтропии не является глубоко изученным и
поэтому систематизированные данные отсутствуют.
Сигналы электроэнцефалограмм сложны по сравнению с другими биомедицинскими
сигналами и их анализ является трудной задачей, поэтому все чаще возникает потребность в
автоматизированных алгоритмах для диагностики заболеваний головного мозга.
В ближайшее время планируется дальнейшее изучение свойств энтропии для
возможного усовершенствования существующих методов диагностики ЭЭГ.
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УДК 621.3
Э. А. Сакаев, А.А. Попов, к.т.н., И.А. Чайковский, к.м.н., Ю.А. Фролов, Е.Б. Лисков
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТОВ
НАГРУЗКИ
В этой статье проводится анализ вариабельности сердечного ритма человека при
выполнении физической нагрузки. При изменении физической нагрузки ВСР человека
меняется, наша задача состоит в том, чтобы зафиксировать эти изменения. В данной
работе для исследования использовались линейные и нелинейные методы оценки ВСР.
This article analyzes heart rate variability in the performance of human physical
performance. When you change the exercise of human HRV changes, our goal is to capture these
changes. In this study, the study used linear and nonlinear methods of HRV assessment.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, хаос, энтропия.
Key words: heart rate variability, chaos, entropy.
Вступление
Анализ вариабельности сердечного ритма является методом

оценки состояния

механизмов регуляции физиологических функций в организме человека, общей активности
регуляторних

механизмов, нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между

симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы.
Вариабельность сердечного ритма получают путем измерений интервалов между
зубцами R-R электрокардиограммы.
Электрокардиограмма – это запись колебаний разности потенциалов, возникающих на
поверхности

возбудимой

ткани

или

окружающей

сердце

проводящей

среды

при

распространении волны возбуждения по сердцу (1) и (2). Фрагмент ЭКГ представлен на рис. 1.
Данная работа посвящена анализу ВСР при физической нагрузке. Задача заключается в
том, чтобы проверить, как изменилась ВСР до выполнения человеком физической нагрузки и
после.

Рис.1. R-R интервал ЭКГ

Методы оценки вариабельности сердечного ритма
Анализ ВСР включает 3 этапа:

Збірник статей. Частина 1е


измерение

длительности

R-R

интервалов

и

представление

динамических
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кардиоинтервалов в виде кардиоинтервалограммы;


анализ динамических рядов кардиоинтервалов;



оценка результатов анализа ВСР.
Измерение длительности R-R интервалов производится аппаратным или программным

путем с точностью до 1 миллисекунды.Проблема распознания R-зубцов ЭКГ в различных
аппаратно-программных комплексах решается по-разному. Представление динамических рядов
кардиоинтервалов осуществляется в числовом или графическом виде.
Исследование ВСР может быть параллельным или специализированным. В первом
случае оно проводится одновременно с регистрацией ЭКГ для целей диагностики или
медицинского контроля, или во время Холтеровского мониторирования. Во втором случае это
целенаправленное изучение ВСР с использованием специализированных систем.
К основным методам исследования относятся:
- линейные методы;
- методы временного анализа;
- статистические методы;
- геометрические методы;
- методы частотного анализа (спектральный анализ);
- корреляционная ритмография – скаттерография;
- нелинейные методы;
- энтропийный анализ;
- анализ хаотичности.
Статистические методы включают вычисление следующих параметров: SDNN, RMSSD,
PNN50, CV. SDNN или Среднее квадратическое отклонение (СКО) – суммарный показатель
вариабельности величин интервалов R-R за весь рассматриваемый период.
RMSSD – квадратный корень из суммы квадратов разности величин последовательных пар
интервалов N-N (нормальных интервалов R-R). NN50 – количество пар последовательных
интервалов NN, различающихся более чем на 50 миллисекунд, полученное за весь период
записи. PNN50 – процент NN50 от общего количества последовательных пар интервалов. СV –
коэффициент вариации. Он удобен для практического использования, так как представляет
собой нормированную оценку СКО.
Геометрические

методы

(вариационная

пульсометрия).

Сущность

вариационной

пульсометрии заключается в изучении закона распределения кардиоинтервалов как случайных
величин. При этом строится вариационная кривая (кривая распределения кардиоинтервалов –
гистограмма) и определяются ее основные характеристики Мо (Мода), Амо (амплитуда моды),
МхDMn (вариационный размах). Мода – это наиболее часто встречающееся в данном
динамическом ряде значение кардиоинтервала. Амо

(амплитуда моды) – это число

кардиоинтервалов, соответствующих значению моды, в % к объему выборки. Вариационный
размах (МхDMn) отражает степень вариативности значений кардиоинтервалов в исследуемом
динамическом ряду.
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Используется

также

аппроксимация

кривой

распределения

кардиоинтервалов

треугольником и вычисляют так называемый триангулярный индекс – интеграл плотности
распределения (общее количество кардиоинтервалов) отнесенный к максимуму плотности
распределения (АМо). Этот показатель обозначается как TINN (triangular interpolation of NN
intervals). Кроме того, используется построение гистограмм по разностным значениям соседних
кардиоинтервалов

с

аппроксимацией

их

экспоненциальной

кривой

и

вычислением

логарифмического коэффициента, а также другие способы аппроксимации.
В спектральном анализе идет оценка частотных диапазонов спектра по частотным
диапазонам, различают следующие частотные диапазоны: LF (Low frequency) – низкие частоты,
VLF (Very low frequency) – очень низкие, HF (High frequency) – высокие частоты, ULF (Ultra low
frequency) – ультранизкочастотный диапазон. Первые три диапазона применяются, как правило,
для коротких записей, а последний ULF

для длинных многочасовых записей. В таблице 1

указаны границы частотных диапазонов:
Таблица 1. Частотный диапазон в спектральном анализе ВСР.

Наименование компонентов

Частотный диапазон,

Период в секундах

спектра

в герцах

HF

0,4-0,15

2,5 – 6,6

LF

0,15-0,04

6,6 – 25,0

VLF

0,04-0,015

25,0 – 66,0

ULF

Меньше 0,015

Больше 66,0

Сущность метода корреляционной ритмографии заключается в графическом отображении
последовательных пар кардиоинтервалов (предыдущего и последующего в двухмерной
координатной плоскости. При этом по оси абсцисс откладывается величина R  R n , а по оси
ординат - величина R R n 1 . График и область точек, полученных таким образом называется
коррелограмма. При построении скаттерограммы образуется совокупность точек, центр которых
располагается на биссектрисе. Расстояние от центра до начала осей координат соответствует
наиболее ожидаемой длительности сердечного цикла (Мо). Величина отклонения точки от
биссектрисы влево показывает, насколько данный сердечный цикл короче предыдущего,
вправо от биссектрисы – насколько он длиннее предыдущего.
Экспериментальные результаты
Данная работа посвящена анализу ВСР при выполнении человеком физической нагрузки.
Эксперимент проводился в городе Упсала (Швеция) в рамках международного совместного
проекта. Эксперимент выполнялся три раза. Каждый раз производилась запись ВСР человека,
общей длительностью 48 часов каждая. Первый раз проводилось измерение при нормальном
состоянии человека (без физической нагрузки). Второй раз эксперимент производился спустя
неделю и

начинался с одночасовой тренировки. После второго эксперимента человек

тренировался по одному часу каждый день и через 20 дней был произведен третий
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эксперимент, который был идентичен второму.

В каждом эксперименте было выделено 3

интервала времени для анализа, а именно: первый час записи ВСР, с 2 до 5 утра и с 12 до 15
дня. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы увидеть зависимость между дневными и
ночными диапазонами времени холтеровских записей.
При анализе данных были построены гистограммы, скаттерограммы, были рассчитаны
параметры SDNN, RMSSD, ЧСС по 5 минутным сегментам, был выполнен спектральный
анализ, а также производился анализ хаотичности и энтропический анализ. На рис. 1. показаны
гистограммы, которые были построены по результатам экспериментов в выделенных
интервалах времени.
Гистограмма 2010-09-23 (после танца) с 12-15
1200
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800

800
Количес тво R-R

К о л и ч ес тв о R -R

Гистограмма 2010-08-30 (во время танца) с 12-15
1200

600
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400

200

200

0
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Рис. 1. – Гистограммы, построенные по 2 и 3 эксперименту

Выводы
В

результате проделанной работы были получены графики частоты сердечных

сокращений, были рассчитаны значения SDNN, RMSSD, CV для 5-минутных интервалов и по
этим значениям были построены графики. Были построены гистограммы, скаттерограммы, был
проведен

анализ

экспериментов

хаотичности,

показали,

что

энтропийный
под

влиянием

и

спектральный
физической

анализы.

нагрузки

спустя

Результаты
20

дней

прослеживалось неполное восстановление человека, а значит требуется определенный период
«адаптации» к определенным нагрузкам.
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УДК 615.84
С.И. Споревой, Н.А. Матвеева, Е.О. Иванько
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ К
МИОКАРДИОСЦИНТИГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
В даній роботі описуються методи цифрової обробки сцинтиграфічних зображень
серця. Обробка виконується методом фільтрації в просторовій та частотній областях для
покращення якості зображення і підвищення їх інформативності при діагностиці.
This article describes methods of digital processing of scintigraphic images of the heart.
Processing is performed with help of filtration in the spatial and frequency domains to achieve
higher image quality and their informativity for diagnostic.
Ключові слова: сцинтиграфія, фільтрація, зображення.
Key words: scintigraphy, filtration, image.
Введение
Первое место среди лечения

и диагностики

сердечных

заболеваний занимает

ишемическая болезнь сердца.
Судьба больных ИБС, составляющих существенную часть контингента, наблюдаемого
врачами, во многом зависит от адекватности проводимого амбулаторного лечения, от качества
и своевременности диагностики, помощи или срочной госпитализации [1].
Методы диагностики ИБС
При

диагностике

ИБС

возможно

выявление

нарушений

на

функциональном

и

анатомическом уровнях. Для обнаружения функциональных отклонений в работе сердца
используются методы регистрации электрической активности сердца (электрокардиограмма),
регистрация

тонов

(сцинтиграфия).

Для

и

шумов

сердца

исследовании

(фонокардиография),

анатомии

сердца,

радиоизотопные

применяют

методы,к

методы
которым

принадлежат эхокардиография (исследования с помощью ультразвука (УЗ)), рентгенография,
компьютерная томография (КТ) (информация об анатомических деформациях при помощи
рентгеновского излучения), магниторезонансная терапия (МРТ) (исследование, основанное на
явлении ядерного магнитного резонанса).
Из вышеперечисленных методов неинвазивной диагностики ИБС, сцинтиграфия миокарда
наилучшим образом подходит для её исследования и диагностирования [1].
Сцинтиграфический метод диагностики
Миокардиосцинтиграфия (МСГ) - высокоинформативный метод исследования перфузии
миокарда, который позволяет выявить заболевание на ранней стадии, провести оценку тяжести
патологического процесса, определить тактику ведения больного и прогноз заболевания.
Принцип МСГ заключается в том, что радиофармпрепарат (РФП) накапливается в миокарде
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пропорционально объему коронарного кровотока. Чувствительность и специфичность МСГ в
оценке

наличия

участков

ишемии

миокарда

составляют

80-90%.

МСГ

отображает

функциональное состояние миокарда в соответствующей зоне коронарного поражения. Между
перфузией миокарда, его метаболизмом и сократимостью существуют непосредственные
связи. При ишемии миокарда эти связи нарушаются и часто трудно оценить тканевый
метаболизм только по состоянию сократимости миокарда или анатомии коронарного русла. В
этом вопросе достаточно четкий ответ может дать МСГ. В связи

с этим, МСГ должна

применяться на самых ранних этапах определения состояния перфузии миокарда.
На сегодняшний день МСГ выполняется в нескольких режимах сцинтиграфических
исследований:
1.

Планарная сцинтиграфия миокарда
При планарном исследовании получают 3 сцинтиграфических изображения сердца. Это

передняя прямая проекция, левая передняя косая под углом 30°-45° и левая косая проекция
под углом 70°. Основным показанием к планарной сцинтиграфии является инфаркт миокарда
201

(ИМ), наличие которого оценивают с помощью перфузионного РФП
фиксации в зоне ИМ) и остеотропного

Т1С1 (отсутствие

99т

Тс-пирофосфата (ИМ выглядит как участок

повышенной фиксации РФП).
2.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
При ОФЭКТ детекторы гамма-камеры описывают над пациентом дугу в 180°. При этом

детекторы находятся в L-mode позиции, т.е. под углом 90° по отношению друг к другу. ОФЭКТ
миокарда ЛЖ начинается из правой передней косой проекции (45°) и заканчивается задней
левой косой проекцией (135°).
Дуга
Программа

в

180°

разбивается

реконструкции

на

изображений

60

плоскостных

формирует

срезы

изображения
сердца,

сердца.

представляющие

изображения по короткой оси сердца (от верхушки до основания) и по длинным горизонтальной
и вертикальной осям (рис. 1) [2].
3.

Позитронно-эмиссионная

томография (ПЭТ)
При

ПЭТ

используют

ультракороткоживущие позитронизлучающие
РФП (18Р-флюородеоксиглюкоза). При оценке
сердечного метаболизма ПЭТ имеет ряд преимуществ перед ОФЭКТ, к которым относятся
большая разрешающая способность метода,
возможность

коррекции

фотонного излучения
Рис. 1. Сцинтиграфические изображения
миокарда ЛЖ сердца по короткой оси,
длинным горизонтальной и вертикальной
осям

ослабления

мягкими тканями и

количественная оценка метаболизма РФП [2].
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Комплексные методы (ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ)

ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ - новые технологии в радионуклидной диагностике, когда в одном
аппарате совмещены два метода лучевой диагностики: радионуклидный и рентгеновская
компьютерная томография. Такие системы были разработаны для потребностей ядерной
кардиологии и онкологии. Принцип получения гибридных изображений состоит в регистрации
серии сцинтиграмм при программно-управляемом вращении детекторов томографа по дуге в
180°. После этого проводится КТ соответствующей области. Проекции радионуклидных
изображений обрабатываются на компьютере и по специальным алгоритмам проводится
реконструкция аксиальных, фронтальных и сагиттальных срезов. После реконструкции
радионуклидных изображений проводится их совмещение с КТ-изображениями [2].
Цифровая обработка сцинтиграфических изображений
При получении сцинтиграфических изображений часто приходится сталкиваться с
шумами,

которые

возникают

из-за

особенностей

внешней

среды,

неоднородностей

чувствительного датчика устройства, помехи при передаче по аналоговым каналам, при
оцифровке и т.п. Они зачастую искажают восприятие полученной картины, что понижает
точность диагноза. Для улучшения качества таких изображений применяются различные
методы цифровой фильтрации.
Алгоритмы фильтрации обычно специализируются на подавлении какого-то конкретного
вида шума. Многие шумы можно довольно хорошо представить моделью белого гауссовского
шума, поэтому большинство алгоритмов ориентировано на подавление именно этого вида
шума.
Основная проблема при пространственной фильтрации заключается в том, чтобы не
исказить четкость краев исследуемых областей на изображении, а также мелкие области,
соответствующие очаговым повреждениям миокарда, искажающихся шумом.
Можно

выделить

следующие

базовые

подходы

к

фильтрации

биомедицинских

изображений:


Линейное усреднение пикселей по их соседним значениям;



Медианная фильтрация;



Гауссовское размытие;



Методы на основе вейвлет-преобразования;



Метод главных компонент;



Анизотропная диффузия;



Фильтры Винера;



Частотная фильтрация.

В

данной

работе

исследовались

следующие

подходы

к

фильтрации

миокардиосцинтиграфических изображений.
1.

Линейное усреднение пикселей по их соседним значениям.

2.

Частотная фильтрация путем разложения Фурье и применения фильтра

высоких частот (ФВЧ) и фильтра низких частот (ФНЧ) разных порядков.
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Линейное усреднение пикселей по их соседним значениям
Простейшая идея удаления шума - усреднять значения пикселей в пространственной
окрестности. Для каждого пикселя анализируются соседние для него пиксели, которые
располагаются в некотором прямоугольном окне вокруг этого пикселя (рис. 2). Чем больше взят
размер окна, тем сильнее происходит усреднение. Самый простой вариант фильтрации - в
качестве нового значения центрального пикселя брать среднее арифметическое всех тех его
соседей, значение которых отличается от значения центрального не более чем на некоторый
порог, который пропорционален степени усреднения. [4].
Преимуществом этих алгоритмов является простота, однако их применение не всегда
дает хороший результат.

Рис. 2. Усредняющая маска

Частотная фильтрация путем применения преобразования Фурье
Данный вид фильтрации заключается в разложении исходного изображения в частотный
спектр, используя прямое преобразование Фурье и использование ФНЧ или ФВЧ для
подавления

шумовых гармоник. С помощью алгоритма обратного преобразования Фурье

можно восстановить исходное изображение, не содержащее шумовой составляющей. В
зависимости от характера шумов варьируются параметры фильтрации, спектр частот и порядок
фильтров [4].
Результаты эксперимента
Эксперимент проводился в среде MATLAB R2010a [5]. В качестве исходного изображения
использовалась сцинтиграмма сердца в медицинском формате DICOM. Исходное изображение
было

зашумлено

гауссовским

шумом,

после

чего,

используя

прямое

и

обратное

преобразование Фурье, изображение было отфильтровано ФНЧ и ФВЧ фильтрами Гаусса и
Баттерворта, а так же – усредняющим пространственным фильтром (рис. 3-9). Для оценки
результатов были рассчитаны коэффициенты корреляции, между исходным изображением и
изображениями, полученными после применения различных фильтров (таблица 1).
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Рис. 3. Оригинальное изображение

Рис.5. Фильтрация ФВЧ Баттерворта

Рис.7. Фильтрация ФНЧ Баттерворта

Рис.4. Оригинал + гауссовский шум

Рис.6. Фильтрация ФВЧ Гаусса

Рис.8. Фильтрация ФНЧ Гаусса

Рис.9. Пространственная фильтрация с
помощью усредняющей маски
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции (К) между исходным изображением и полученными
отфильтрованными изображениями

ФВЧ

ФВЧ

ФНЧ

ФНЧ

Пространственная

Баттерворта

Гаусса

Баттерворта

Гаусса

фильтрация

0,9960

0,9964

0, 9960

0,9965

0,9971

К

Выводы
Основной проблемой получения медицинских изображений и любых других изображений,
в целом, является наличие искажающих шумов и помех. Например, белый гауссовский шум
присутствует, в той или иной мере, почти во всех изображениях. Для устранения такого рода
искажений используют различные фильтры. В данной работе была использована частотная и
пространственная фильтрация. Необходимо отметить, что после частотной фильтрации
получение качественно отфильтрованного изображения зависит от тщательности выбора
частоты

среза

использованием

фильтров,

а

усредняющей

в

случае

маски

применения

необходимо

пространственной

подобрать

фильтрации

подходящий

размер

с
ее

квадратной матрицы. Простота алгоритма обработки, количество и сложность произведенных
операций говорят о том, что пространственная фильтрация эффективней чем частотная.
Количественная оценка методов в виде рассчитанных коэффициентов корреляции показывает,
что после применения различных фильтров с правильно подобранными параметрами
результирующие изображения практически не отличаются от исходного.
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УДК 621.3.08
Е.А. Сушко
СИМУЛЯТОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТА «ЭЛЕКТРОД-КОЖА»
В

статье

рассмотрены

особенности

биомедицинских

электродов

для

неинвазивных исследований. Выполнено построение моделей электродов, контакта
«электрод-кожа».

В работе разработана схема для

исследования

характеристик

биомедицинских электродов.
The article considers features of biomedical electrodes for noninvasive studies.
Construction of models of the electrodes, the contact “electrode-skin” is completed. A scheme
for investigation characteristics of biomedical electrodes is developed.
Ключевые слова: электрод, контакт, исследование, модель.
Key words: electrode, contact, investigation, model.
Вступление
Исследования

характеристик

контакта

«электрод-кожа»

представляют

актуальное

направление в области создания систем электрокардиографии высокого разрешения. Цель
работы – совершенствование методов и средств обработки ЭКГ на основе внесения корректив
в результирующий сигнал при регистрации потенциалов человека.
Особенность контакта «электрод-кожа» состоит в том, что в теле ток обусловлен
движением ионов, а в электроде – электронов. Поэтому возникает проблема преобразования
ионного тока в электронный. Электрод в таком случае и служит преобразователем. Это
существенно усложняет устройство электродов и накладывает ограничения на их работу.
Далее будут рассмотрены характеристики электродов, их модели, а так же схема симулятора
для исследования характеристик электродов в контакте «электрод-кожа»
Граница раздела электрод-электролит
Граница раздела электролита с электродом схематически представлена на рис.1. Полный
ток, проходящий через такую границу, состоит из электронов, движущихся в направлении
+

противоположном направлению тока в электроде, катионов (С ), которые движутся в том же
направлении, что и ток, и анионов (А+), движущихся в направлении противоположном току в
электролите. Чтобы заряд смог пересечь границу между принципиально разными средами, на
их границе должен произойти какой-то процесс. В действительности, на границе происходят
химические реакции, которые можно описать уравнениями:

C  C   ne 

(1)

Am   A  me 

(2)

где n – валентность катиона, а m – валентность аниона.
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Обе реакции обратимы, так что на каждой границе могут происходить как окислительные,
так и восстановительные реакции. Эти реакции происходят и тогда, когда суммарный ток через
границу между электродом и электролитом не течет.

Рис. 1. Граница раздела между электролитом и электродом

Если поместить кусок металла в раствор, содержащий ионы этого же металла, то можно
увидеть, что электролит, непосредственно окружающий металл, обладает электрическим
потенциалом, отличным от всего остального раствора. Разность этих потенциалов, известная
как потенциал полуэлемента {электродный потенциал), определяется видом металла,
концентрацией его ионов в растворе, температурой, а также прочими факторами второго
порядка [1].
Согласно

уравнению

Нернста,

потенциал

электрода

является

логарифмической

функцией концентрации ионов металла в геле [2]:

E  E0 

RT
 log( M  )
F

(3)

где Е - измеренный потенциал; Ео - стандартный потенциал для данного полуэлемента; R универсальная газовая постоянная; Т - абсолютная температура; F - эквивалентное количество
электричества (число кулонов, необходимое для электролиза одного грамма-атома данного
металла); М+ - молярная концентрация ионов металла.
Табл. 1. Стандартные электродные потенциалы для металлов, применяемых в электрохимических
электродах, при 25 ˚С [1]

Металл и реакция

Потенциал E0, B

Al → Al3+ + 3e-

-1.706

2+

-

-0.763

2+

-

-0.409

+

-

Zn → Zn + 2e
Fe → Fe + 2e
H2 → 2H + 2e
-

0.000
-

Ag + Cl → AgCl + e
-

+0.223
-

2Hg + 2Cl → Hg2Cl2 + 2e

+0.268
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Cu → Cu+ + e-

+0.522

+

-

+0.799

3+

-

+1.420

Ag → Ag + e

Au → Au +3e

Хлор-серебрянные электроды чаще всего используются для неинвазивных исследований.
Эквивалентные схемы биомедицинских электродов
Электрические

характеристики

электродов

были

предметом

многочисленных

исследований [1-3]. Установлено, что в большинстве случаев вольтамперные характеристики
поверхности контакта электрода с электролитом являются нелинейными, что требует
применения нелинейных элементов для моделирования их поведения. Характеристики зависят
также от формы тока. Если для измерения свойств электродной цепи используется
синусоидальный ток, то они зависят и от частоты.
Эквивалентную схему с последовательно соединенными сопротивлением и емкостью
следует считать разорванной при низких частотах, поскольку эта модель предполагает, что при
переходе к постоянному току полное сопротивление стремится к бесконечности [1]. Чтобы
обойти эту трудность, мы можем заменить последовательную RC цепочку на параллельную RC
схему, которая при очень низких частотах имеет только резистивный импеданс. Добавляя в эту
схему источник напряжения, заменяющий электродный потенциал, и последовательное
сопротивление, моделирующее эффекты на поверхности раздела, а также сопротивление
электролита, то получим эквивалентную схему электрода для измерения биопотенциалов,
показанную на рис. 2.

Рис.2. Эквивалентная модель електрода, находящегося в контакте с электролитом.

Ehc - электродный потенциал; Rd и Cd представляют полное сопротивление поверхности
раздела электрод-электролит с учетом поляризационных эффектов; последовательное
сопротивление Rs определяется как эффектами на поверхности раздела, так и сопротивлением
электролита.
Эквивалентная схема на рис. 2 показывает, что импеданс электрода зависит от частоты. На
высоких частотах (1/ωС « Rd) полное сопротивление имеет постоянное значение, равное Rs. На
низких частотах (1/ωС » Rd) импеданс также имеет постоянное значение, однако его величина
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несколько больше: (Rs + Rd). На частотах, лежащих между этими предельными значениями,
полное сопротивление электрода зависит от частоты.
Полное сопротивление электродов, изготовленных из самых разнообразных материалов,
уменьшается при увеличении частоты (рис. 3).

Рис. 3. Типичная частотная зависимость импеданса электрода [1].

Из существующих схем для измерения импеданса электродов можно отметить 3хэлектродную схему для измерения [3]. В схеме присутствуют 3 электрода. Сигнал подается на 2
электрода, для измерения импеданса измеряется падение напряжения на резисторе.
Высокоимпедансный буфер препятствует протеканию тока через третий электрод.
Предложенная блок-схема симулятора (рис. 4) имеет преимущество, т.к. обработка
сигнала выполняется персональным компьютером, что повышает точность измерений. Эта
схема позволяет вносить коррективы в результирующий сигнал исходя из ответа на заранее
известный тестовый сигнал, что подразумевает наличие обратной связи в цепочке измерения.

Рис. 4. Блок-схема симулятора для исследования характеристик электродов и контакта
«электрод-кожа»

Схема включает себя микроконтроллер (МК), цифро-аналоговый и аналогово-цифровой
преобразователь (ЦАП и АЦП), усилители (ОУ), а так же согласующий блок (СБ). Он
представляет собой измерительную схему, представленную на рис.5. В качестве АЦП нужно

248
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

использовать преобразователь с разрядностью, которая сможет обеспечить требуемую
точность измерений. В качестве усилителя измеренного сигнала можно использовать
инструментальный усилитель, т.к. он имеет подходящие для этого характеристики: очень малое
смещение постоянного тока, малый дрейф, малый шум, очень высокий коэффициент усиления
при разомкнутой обратной связи, очень высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала,
и очень высокие входные сопротивления. Коэффициент усиления может варьироваться с
помощью контроллера. Вся схема имеет связь с персональным компьютером через устройство
гальванической развязки. С помощью данной схемы можно исследовать характеристики самих
электродов и контакта электрода с кожей человека. На выходе будет наблюдаться отклик на
заранее известный сигнал.

Рис. 5. Структурная схема согласующего блока.

V(t) – тестовый сигнал, Ve(t) – потенциал на электроде.

I'

V (t )  Ve(t )
R
Z

U
I'

(5)

(6)

I’ - ток через электрод;
Z – импеданс.
Амплитуда подаваемых тестовых сигналов должна лежать в пределах -5…5В исходя из
суммарного напряжения поляризации электродов. Для измерения импеданса электродов
необходима полоса частот 0…100кГц. Тогда можно взять полосу частот прибора с запасом:
0…200кГц. Тестовые сигналы могут иметь различную форму, например синусоида или
последовательность прямоугольных импульсов.
Схему можно так же использовать раздельно: цепочка ИС – ЦАП - усилитель
представляет собой симулятор, а цепочка усилитель – АЦП - ИС – регистратор. Данную схему
можно так же использовать для внесения корректив в сигнал в системе электрокардиографии
высокого разрешения и пр.

Збірник статей. Частина 1е

249

Выводы
В работе были рассмотрены особенности работы биомедицинских электродов, а так же
особенности контакта между кожей и электродом. Первая проблема заключается в том, что
электрод должен быть преобразующим звеном между ионным током в теле и электронным в
токопроводящих проводниках. Вторая проблема заключается в поляризации электродов.
Так же в работе были рассмотрены модели электрода, учитывающие их емкостные
свойства, а так же модель контакта «электрод-кожа».
В заключение представлена схема симулятора для измерения характеристик как самих
электродов так и контакта «электрод-кожа». Благодаря введению обратной связи в цепочке
измерения, она может использоваться при регистрации различных биологических сигналов для
повышения точности получаемых данных.
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УДК 621.3
Andrii Tanchik
BASIC TECHNIQUES FOR RESPIRATORY SOUND ANALYSIS
The work is the research of basic methods for lung sounds analysis. Classification of
known disorders of respiratory sounds is presented. Time expanded waveform, short-time
Fourier transform, periodogram techniques are described briefly. Merits and demerits of
current techniques are given and promising signal processing approaches to lung sounds
analysis are discussed.
Key words: respiratory sounds, time expanded waveform analysis, spectral analysis.
Introduction
Auscultation of pulmonary sounds with a stethoscope is a common, inexpensive and
noninvasive method of diagnostics of respiratory disorders. But it has many limitations. It is subjective
process that depends on the individual’s own hearing, experience and ability to differentiate between
different sound patterns. It is not easy to produce quantitative measurements or make a permanent
record of an examination in documentary form. Long-term monitoring or correlation of respiratory
sounds with other physiological signals is also difficult. Moreover, the stethoscope has a frequency
response that attenuates frequency components of the lung sound signal above about 120 Hz and the
human ear is not very sensitive to the lower frequency band that remains.
The digital acquisition of pulmonary sounds with modern sound transducers and computer
hardware and the analysis of pulmonary sound waveform using advanced signal processing
techniques have become an established research area. The research on analysis of pulmonary
sounds aims to parameterize sound data and correlate these parameters with common respiratory
disorders.
The purpose of this paper is to make a review for basic methods for lung sounds analysis and
give recommendations on their application.
Classification of respiratory sounds
There are many types of respiratory sounds currently differentiated for the diagnostic purpose:
- Adventitious sound: it relates to additional respiratory sounds superimposed on normal breath
sounds. It can be continuous (like wheezes) or discontinuous (such as crackles). Some of them (like
squawks) have both characteristics. The presence of such sounds usually indicates pulmonary
disorders.
- Breath sound: it includes normal and adventitious sounds recorded over the chest wall, the
trachea or at the mouth. Their generation is related to airflow in the respiratory tract. Acoustically, this
sound is characterized by broad-spectrum noise with a frequency range depending on the pick-up
location.
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- Lung sound: it concerns all respiratory sounds heard or detected over the chest wall or within
the chest including breath sounds and adventitious sounds detected at this location.
- Normal breath sound: on the chest wall, respiratory sound is characterised by a low noise
during inspiration, and hardly audible during expiration. On trachea, normal respiratory sound is
characterized by a broader spectrum of noise (for example containing higher-frequency components),
audible both during inspiratory and expiratory phase.
Many known disorders could be also correlated with respiratory sounds of various types:
- Crackles: these adventitious explosive and discontinuous sounds appear generally during
inspiratory phase. They are characterised by their specific waveform, their duration, and their location
in the respiratory cycle. A crackle can be characterized by its total duration, as fine (short duration) or
coarse (long duration). Occurrences of crackles in lung sounds usually reflect a pathological process
in pulmonary tissue or airways.
- Cough sound: transient sound induced by the cough reflex with a frequency content between
50 and 3000 Hz. The characteristics of cough sounds are different in several pulmonary diseases.
Cough sounds containing wheezes are typical in asthma.
- Rhonchus: rhonchus is a low-pitched wheeze containing rapidly damping periodic waveforms
with a duration of >100 ms and frequency of <300 Hz. Rhonchus can be found, for example, in
patients with secretions or narrowing in large airways and with abnormal airway collapsibility.
- Snoring sound: it is a respiratory low-frequency noisy sound with periodic components
(fundamental frequency 30-250 Hz) detected usually during sleep induced by abnormal vibrations in
the walls of the oropharynx. It is typical inspiratory sound but a small expiratory component can
appear especially in patients with obstructive sleep apnea.
- Squawk: with relatively short inspiratory adventitious sound having a musical characteristic,
occasionally found in patients with interstitial lung disorders. Acoustically, its waveform may resemble
that of short wheezes, but they are often preceded by a crackle. The duration of squawks may vary
between 50 and 400 ms. The basic mechanisms of their origin probably differ from those of wheezes
in obstructive lung diseases.
- Stridor: it is a very low-frequency wheeze originating in the larynx or trachea. It appears most
frequently during inspiration. It can be audible at the mouth, at the trachea and over the chest wall.
Stridor can appear, for example, in whooping cough, and in laryngeal or tracheal stenosis.
- Wheeze: this adventitious and continuous sound presents a musical character. Acoustically, it
is characterized by periodic waveforms with a dominant frequency usually over 100 Hz and with
duration of >100 ms; hence, the sound must include at least 10 successive vibrations. Wheezes are
usually associated with airways obstruction due to various causes. If the wheeze contains essentially
a single frequency, the wheeze is called monophonic. If it contains several frequencies, it is termed a
polyphonic wheeze.
Signal-processing methods for respiratory sound analysis
In phonopneumography, the sound amplitude signal is displayed simultaneously with the airflow
(or volume) signal as a function of time. With this mode of representation, temporal relation of
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respiratory sound events or amplitude with respiratory cycle and airflow (or volume) is possible, as
well as the identification of several characteristic waveforms such as wheezes and crackles. Crackling
sounds can usually be visualized as transient peaks in the sound signal in time domain. This mode of
display may serve as a basis in respiratory sound analysis, in order to provide an overview of the
recorded signal of possible artefacts. Technique, called time-expanded waveform analysis (TEWA),
may be accomplished easily by the use of computerized digital signal processing at the desired timebase resolution. TEWA has been found to be particularly useful in characterizing waveforms of
crackles. For this purpose, a resolution of 3,000 mm-s-1 is recommended.
In TEWA, normal breath sounds are characterized as an irregular signal shape, without any
repetitive pattern or sudden rapid deflections. In contrast, adventitious continuous sounds such as
wheezes and stridor have a periodic waveform, either sinusoidal or more complex. Crackles have a
distinctive appearance in TEWA: a sudden short deflection followed by deflections with a greater
amplitude.

Fig.1. Time expanded waveform of a part of lung sound signal that includes fine crackles and
coarse crackles

Depending on the high-pass filtering, the initial deflection may be followed by one or several
other deflections. The original waveform of a crackle is simply monopolar or bipolar without any further
deflections.
Classical spectral analysis
The representation of a phenomenon in the time domain may hide some important
characteristics and thereby make any comparison difficult. The Fourier transform (FT) is a
mathematical tool that decomposes a time signal in another representation introducing the concept of
frequency. FT has become an outstandingly useful technique to analyze and detect hidden
periodicities. Nowadays, nonparametric analysis is still used widely, even though new techniques, e.g.
modeling or wavelets, have been developed.
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Because fast computational algorithms have been developed, it is used in real-time systems.
FT is defined by equation (1).
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where s(t ) - time domain signal, S() - spectrum of ,  - frequency.
Continuous transformations of analogue recordings cannot be calculated, so data have to be
presented in discrete form in order to estimate the FT on computers.
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where s(k ) - discrete signal of N samples, S(n ) - spectrum of discrete signal.
In general terms, one way of estimating the power spectral density (PSD), which describes how
the power of a signal or time series is distributed with frequency, of a process is to simply find the
discrete-time Fourier transform of the samples of the process and take the magnitude squared of the
result. This estimate is called the periodogram:
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where fs – sampling frequency.
Computing the FT on the raw signal, i.e. a limited time series, is equivalent to applying a
rectangular window on to the data. This windowing introduces discontinuities on the boundaries of the
analysed sequence (side-effects), leading to artefacts in the decomposition coeficients. In order to
reduce these boundary effects, a window can be applied on the analysed time series. Windows are
also used for other reasons, for instance in methods where analysed segments overlap (Welsh
method) or to introduce a time dependence in the analysis, e.g. STFT. Generally, the Hanning window
(5) is commonly used in such an estimation.
xw [ n]  x[n ] * w [n ].

(4)

n 1 

w  n   0.5 1  cos(2
) , n  0,..., N  1.
N  1 


(5)

Using window function to estimate PSD changes equation (3):
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Equation (6) is called modified periodogram. Instead of performing the estimation on the whole
scope, the sequence is divided into P subsequences. On each segment, a periodogram is computed,
and the P periodograms are averaged. Such technique is used in Welch method.
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a

b

Fig.2. a – Periodogram of wheeze at trachea, b – Welch periodogram of same wheeze at trachea

A method of analysis dedicated to time/frequency plane has been developed from Fourier
analysis: the short-time Fourier transform. The advantage of such representation is the ability to
reintroduce the notion of time. The signal is no longer characterized by its mean spectrum. The
evolution of its “instantaneous” and successive spectra is observed. It represents, in a threedimensional coordinate system, the energy of a signal versus time and frequency.




S()  

s(t )w (t  bk ) e j t dt .
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where bk - parameter that sets time shift of a signal .
Averaged spectra computed on tracheal sounds (inspiration and expiration phases) have shown
that the log amplitude response curve remained approximately flat in the range 75—900 Hz, before
rapidly falling away at higher frequencies. However, even though some investigators have measured
an upper limit frequency as high as 3,000 Hz for tracheal sounds, it is commonly admitted that normal
respiratory sounds contain components among which the most significant have a frequency of 501,200 Hz. The frequency spectra of tracheal sounds decline rapidly at >850-900 Hz. Due to muscle
sounds and heart sounds, respiratory sounds are not usually studied at <50-60 Hz and the range 0-60
Hz should be filtered by a high-pass filter. Due to the dependence of breath sounds on airflow rate,
respiratory sound spectra should be reported at a known airflow. Moreover, the frequency spectra at
zero flow should be given in order to determine the background noise.
Sound spectra are clearly linked to respiratory airflow rate. Sound increases with the air flow,
engendering a marked upward shift in frequencies in the spectra. Other recent studies revealed that
flow modifies both the intensity and the frequency distribution in the spectrum. The relationship
between flow and sound depends on many factors, including upper-airways configuration and,
especially, the subject themselves. However, for every subject, the mean amplitude and the mean
frequency are increasing functions of the flow. For this reason, it is possible to evaluate the flow
approximately from the tracheal sound.
A very common way to characterize a frequency spectrum is to divide it into parts, so that each
part represents the same amount of energy. The fractions can be halves (medians), quarters
(quartiles) or any percentage (percentiles) of the total spectrum energy. For instance, the median
frequency f50 is the frequency dividing the power spectrum into two parts of equal energy. The
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quartiles f25, f50 and f75, which divide the spectrum into four equal parts are the most often used by
investigators. They give an evaluation of how the spectrum is balanced between low and high
frequencies, and, for this reason, can be used to characterize global changes in breath sounds.
Observin the repeatability of these paramaters over few days is also important.
Conclusion
All described methods are widely used for analysis of lung sounds. These techniques are
comparatively easy to set up and do not require much knowledge on the statistics of the observed
phenomena.
Signal processing usually involves some form of time domain measurement, e.g. crackle
waveform characterization, and spectral analysis generally using the fast Fourier transform (FFT). The
order of the discrete Fourier transform (DFT) must be dependent on the sampling frequency, the
spectral resolution required and the degree of non-stationarity in the signal. Zero-padding and
overlapping of analysis segments techniques are commonly used to improve displays. Applying one of
the enhanced periodogram techniques can reduce the variance of the estimated value, at the expense
of frequency resolution. Real-time displays of digitized signals and their spectra are well within the
capacity of current technology and have been implemented in some centres. The real time aspect
makes a spectrograph easier to use as signal capturing and processing parameters can be rapidly
modified and useful data immediately identified.
In recent years researches have been using such methods as autoregressive analysis,
wavelets, higher-order spectra. These advanced methods can bring new results to the field.
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УДК 621.3
О.О. Topikha
EPILEPTIC SEIZURES DETECTION METHODS
The article describes and compares two methods of epileptic seizure detection. First
method consists of a sequence of processing steps, namely, classifying the heart rate
variability (HRV) signal into seizure/nonseizure using a supervised statistical classifier. The
second, wavelet-based method, examines how different frequency ranges fluctuate compared
to the background.
Данная статья описывает и сравнивает два метода предсказания эпилептических
приступов.

Первый

метод

состоит

из

классификации

сигнала

вариабельности

сердечного ритма (ВСР) на относящиеся/не относящиеся к приступу с использованием
статистического классификатора наблюдений. Второй метод основан на вейвлетпреобразовании и состоит в анализе изменений, происходящих в различных частотных
диапазонах относительно фона.
Key words: EEG, Heart rate variability, Wavelet.
Ключевые слова: ЭЭГ, Вариабельность сердечного ритма, Вейвлет
Introduction
Seizures are the manifestation of abnormal hypersynchronous discharges of a large number of
cortical neurons as a result of a number of factors such as hypoxic–ischemic encephalopathy,
intracerebral birth injuries, central nervous system infections, or metabolic disturbances. Newborn
seizures have been associated with increased rates of longterm chronic neurological morbidity and
newborn mortality. Infants with seizures are reported to be 55–70 times more likely to have severe
cerebral palsy and 18 times more likely to have epilepsy than those without seizures. Therefore, early
identification of seizures is crucial in order to prevent long-term neurological damage.
Techniques for seizures prediction
1. Newborn Seizure Detection Based on Heart Rate Variability
The proposed HRV-based neonatal seizure detection method is summarized in Fig. 1. The
proposed method consists of a sequence of processing steps, namely, preprocessing of the ECG to
produce HRV, extracting and selecting the discriminating HRV features, and classifying HRV using
supervised statistical classifiers.
Extraction of

HRV components were obtained using the time–frequency (TF)-based

multicomponent instantaneous frequency (IF) estimation technique discussed earlier prior to the
extraction of HRV TF features. Figs. 2 and 3 show the result of applying this method to HRV. Figs.
2(a) and 3(a) represents the joint TF representations obtained using MBD of the HRV related to
nonseizure and seizure, respectively. It is clear from these plots that the TF representation is much
more informative than the time-domain representation (left plots) or frequency-domain representation
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(bottom plots). In this representation, we can clearly see the three TF components along with some
smaller duration ones. Figs. 2(b) and 3(b) show the three extracted IFs along with their frequency
ranges. The number and locations of IFs obtained using the proposed method give a more accurate
characterization of the different HRV components than that provided by the spectrum.

Fig.1. Overview of proposed neonatal seizure detection based on HRV.
The different TF components are clearly separated and their time-varying nature is clearly exhibited.
Figs. 2(c) and 3(c) show the masked MBDs that clearly exhibit the TF HRV components. The number,
locations, time durations, bandwidth, and the energy of each HRV components give a clearer
illustration than that provided by the TFD in Figs. 2(a) and 3(a).

Fig. 2. TF component extraction for HRV associated with nonseizure. (a) TFD of HRV. (b) Extracted IFs
with their corresponding frequency ranges. Filtered (masked) TFD with HRV components.

It is worth noting that in Fig. 3, the energy in the LF component is clearly more dominant
compared to MF and HF components (refer to the spectrum in Fig. 3(a)). It is evident from these
ﬁgures that the HRV associated with seizure has more energy in the LF component than the
nonseizure one, while the opposite is true for HF component (note the different scales used in the
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time-domain and frequency-domain representations in the two ﬁgures). It was reported that this
signiﬁcant difference between the energy content of the HRV components associated with newborn
nonseizure and seizure is consistent throughout the data considered . This tends to indicate that
newborn seizures affect both the LF and the HF components of the HRV.

Fig. 3. TF component extraction for HRV associated with seizure. (a) TFD of HRV. (b) Extracted IFs with
their corresponding frequency ranges. Filtered (masked) TFD with HRV components.

2. Wavelet based automatic seizure detection in intracerebral EEG
Automatic seizure detection is often used during long-term monitoring, and is particularly important
during intracerebral investigations. Existing methods make many false detections, particularly in
intracerebral electroencephalogram (EEG) because of frequentlarge amplitude rhythmic activity bursts
that are non-epileptiform. Automatic seizure detection is an important aspect of long-term epilepsy
monitoring. It is well known that many patients have seizures for which they have no warning, for
which they are not able to press an alarm button when they
feel a warning, or for which they have no awareness at all.

It is very tedious, expensive and

impractical to have a person constantly observe every patient and every electroencephalogram (EEG)
beingmonitored. It is also tedious and difficult to review a 24-h continuous EEG recording, the problem
becoming worse as the number of channels increases. The situation is particularly critical when
patients have intracerebral electrodes, when their EEG often has 100 or more channels. Seizures can
be limited to a very small number of channels, sometimes to a single electrode, and it is therefore
necessary to observe or review all channels. Automatic detection, particularly if it is performed on-line,
can be of great assistance in identifying sections of EEG likely to have seizures. Even if false alarms
are relatively frequent compared to true detections, automatic detection can be very useful because all
detections are always reviewed by qualified personnel; false detections can be dismissed relatively
rapidly.
The method is based on wavelet analysis and makes use of a wide temporal context. It is evaluated
on a set of unselected data totally independent from the set on which it was developed.In fact this
method performed a validation of the traditional Gotman method on a reasonably large intracerebral
data set including 22 patients and over 150 seizures, a validation that has not been done before.
Detection sensitivity was 87%, higher than the 70–80% sensitivity that has been reported in validation
studies with scalp data or mixed scalp and intracerebral data. The false alarm rate was relatively high
(2.6/h), a bit higher than the one or two false alarms per hour seen in scalp recordings.
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The wavelet based method resulted in a very similar sensitivity but a much reduced false alarm rate. It
may be noticed that results did not deteriorate significantly from the training data set to the testing data
set, reflecting in part the fact that the training set in fact included much data that were not used in
training, but also indicating that the method wasnot tightly tailored to the training data and could
generalize well, without losing efficiency.
Intracerebral recordings present a special challenge in seizure detection for several reasons.
Seizures can be extremely focal, sometimes present in just one or two channels. It is difficult to rely on
spatial features in this context (for instance presence of seizure activity in several spatially congruent
channels). Many electrodes are placed and therefore many channels must be analyzed. As the
number of channels increases, the number of false detections increases. In order to give an insight to
the false negatives by the wavelet method, it should be reemphasized that in order to have a
preliminary detection on a channel, it is required to have at least two candidate detections in a 5 s
block and that there should be a repetition of the two candidate detections on the same channel within
15 s. The assumption is that seizures will have these detections in a short span of time while shorter
burst of paroxysmal non-seizure activity will cause candidate detections that are fairly separated. The
problem, however, is that seizures lasting less than 10 s are likely to be missed. This is one of the
main reasons for false negatives in the wavelet method. If we include only seizures lasting 15 s or
more, the average sensitivity of the wavelet method in the test set goes up to 92.2%. A seizure
detection system, if it operates in real time, can also be used to attract the attention of an observer.
Such an alarm system, which can be called a seizurewarning system, was first presented by Qu and
Gotman (1995, 1997). They noted that the standard seizure detection system could not be used for
that purpose because its false alarms were too frequent (an average false alarm rate of two to 3 per
hour is obviously not tolerable for nursing staff). However, with a false alarm rate of 0.3/h or roughly
one false alarm per 3 h, it becomes possible to consider the use of the wavelet method as an alarm
system
Conclusions
In intracerebral EEG it is possible to detect seizures automatically with high sensitivity and high
specificity. The aim of HRV method was to investigate the possibility of using HRV to detect newborn
seizures. There are a new multistage classifier that extracts/selects features, and assigns them to one
of the two classes, namely, seizure and nonseizure. The main novelty of the proposed algorithm
resides is the use of TF signal analysis tools to characterize the HRV associated with seizure and
nonseizure. Method based on HRV achieved 85.7% sensitivity and 84.6% specificity.
Perfect sensitivity in wavelet-based method is unlikely because the morphology of seizure
discharges is so variable. Nevertheless, the 87% sensitivity obtained in the combined training and
testing data is quite high.
So, this methods are quite good doing their functions. In fact both of them have a great
potential to improve themselves in near future. Due to the methods described we get the possibility to
predict this disease at earlier stage and thus we can effectively control and treat patients with epileptic
seizures.
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УДК 621.3
А.М. Чугуй
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМНЫХ МОДЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ ЭЛЕКТРОДОВ
В

данной

работе

рассматриваются

принципы

мониторинга

параметров

человеческой жизнедеятельности, а также проблемы, которые при этом возникают. В
частности, раскрывается проблема влияния электродов и кожно-электродного контакта
на снимаемый сигнал и приведены результаты исследований.
This paper deals with the principles of monitoring parameters of human life and
problems that affect the outcome of diagnostic. Also the problem of the influence of electrodes
on the registered signal is considered, the results of research are shown.
Ключевые слова: электрод, мониторинг, коагуляция, сигнал.
Key words: monitoring, electrode, coagulation, signal, parameters. .
Введение
Человеческий организм представляет собой «источник» различных электрических
сигналов. Благодаря тому, что в процессе жизнедеятельности изменяется клеточный потенциал
действия, каждый орган генерирует определенные электрические сигналы, которые могут быть
зарегистрированы различными электронными устройствами.
В

настоящее

время,

наиболее

востребованными

являются

сигналы

электрокардиограммы, электроэнцефалограммы, окулограммы, миограммы и другие.
Одной из основных частей мониторящего прибора является регистрирующее устройство,
одной из важнейших составляющих которого являются электроды.
Построение

схемных

моделей электродов и их соответствие реальным параметрам

является важной задачей при разработке медицинского оборудования, связанного с
мониторингом параметров человеческой жизнедеятельности, так как при наличии адекватной
модели можно узнать возможное поведение устройства без изготовления образца, а путем
проектирования его схемы в какой либо САПР, что существенно облегчает работу и уменьшает
финансовые затраты.
Целью данной работы является рассмотрение существующих на данный момент схемных
моделей электродов, их исследование и предложение собственной концепции развития этого
вопроса.
Медицинские электроды и их схемные модели
I.
Биоэлектрическим

Основные сведения о медицинских электродах
электродом

называется

устройство,

используемое

при

съеме

биоэлектрических потенциалов, имеющее токосъемную поверхность и выходные
элементы. Токосъемная поверхность – это часть поверхности электрода, непосредственно или
через контактное вещество контактирующая с биообъектом и обеспечивающая съем
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биопотенциалов

или

соединение

объекта

с

нейтральной

клеммой.

Кроме

того,

в

биоэлектрическом электроде выделяют опорную поверхность – часть поверхности электрода,
выполняющую опорную функцию при креплении электрода на биообъекте. При помощи
электродов происходит преобразование ионных потенциалов в электронные (в напряжения и
токи в проводниках первого рода).
Биоэлектрические электроды классифицируются по различным признакам, основными из
которых являются особенности участия электродов в съеме биопотенциалов, кратность
применения, продолжительность контактирования с биообъектом при одном исследовании,
характер исследуемого источника биоэлектрического поля, место наложения или введения,
способ удержания в контакте с поверхностью биообъекта и некоторые другие [1].
II.

Процессы в контакте кожа-электрод
1. Контакт электрод-электролит

Электрод имеет только один тип носителей заряда (электроны), в то же время,
электролит имеет два типа носителей (катионы и анионы). Схематическое изображение
области контакта приведено на рис.1. Для протекания тока через контакт требуется, чтобы его
состояние было изменено внешним воздействием, так как в электролите нет свободных
электронов, а в электроде – анионов или катионов .

Рис.1. Контакт электрод-электролит (ток течет слева направо).

В контакте обмен зарядом происходит с помощью химических реакций, которые могут
быть представлены в виде:

C↔ C
m-

A

n+

+ neˉ

↔ A + meˉ,

где n – валентность С, а m – валентность А. Это уравнение предполагает, что электрод
содержит некоторое количество атомов того же материала, что и катионы и что этот материал
в электроде на границе может окислятся и, как следствие, появляется один или более
свободных электронов. Аналогичным образом, анион подходящий к

контакту электрод-

электролит может быть окислятся до нейтрального атома, выделяя один или несколько
свободных электронов на электрод [2].
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2. Поляризация
Разность потенциалов, известная как

потенциал полуэлемента, определяется

наличием металла, концентрацией его ионов в растворе и температурой. Стандартный
полуэлементный потенциал, Ео, является потенциалом одного моля концентрации раствора
при температуре 25 °C, когда нет тока через контакт.
Когда устройство цепи позволяет протекание тока через контакт электрод-электролит,
наблюдаемый

потенциал

полуэлемента

изменяется.

Разность

между

наблюдаемым

потенциалом и потенциалом для стандартной ячейки называется напряжением поляризации
[2].
III.

Схемная модель электрода и кожно-электродного контакта

Качество регистрации биопотенциалов определяется уровнем линейных и нелинейных
искажений усилителей и регистрирующих устройств. Линейные искажения в значительной
степени связаны с неравномерностью АЧХ отведений совместно с входными цепями усилителя
в области высоких и низких частот.
Оценка искажений биоэлектрических сигналов, вносимых электродами различных
типов, может быть сделана на основе анализа эквивалентных схем отведений. На рис. 2
представлена эквивалентная схема кожа–электрод–вход усилителя биопотенциалов. Схема
учитывает все основные эффекты, возникающие при съеме биопотенциалов, и пригодна для
расчета характеристик входной цепи для наиболее распространенных поверхностных
электродов первого рода. На схеме приняты следующие обозначения: Cкэ, Rкэ– распределенная
емкость и активная составляющая сопротивления кожа–электрод; Cэ, Rэ – емкость и
сопротивление электрода; Cвх, Rвх – входная емкость и активная составляющая входного
сопротивления усилителя [1].

Рис. 2. Эквивалентная схема кожа–электрод–вход усилителя биопотенциалов.

На рис. 3 приведена АЧХ данной схемы, полученная в результате моделирования в
среде OrCAD.
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Рис. 3. АЧХ модели кожно-электродного контакта.

В то же время, в ходе экспериментальных исследований была получена АЧХ
медицинских

кардиологических

электродов

для

одноразового

использования,

которая

приведена на рис. 4.

Рис. 4. Экспериментальная АЧХ электродов.

Как видим, данные, полученные в результате анализа модели, не в полной мере
отражают процессы, происходящие на контакте кожа-электрод. Поэтому, в результате анализа
процессов, происходящих на контакте, была предложена модель, представленная на рис. 5.
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Рис. 5. Предложенная модель схемы контакта кожа-электрод.

Электрод представим как резистор R1 (активное сопротивление электрода) и некий
фильтр высоких частот (C1, R3), так как при увеличении частоты сопротивление уменьшается.
На контакте электрод-электролит разместим источник постоянного напряжения V1, который
характеризует напряжение поляризации между электродом и электролитом. Резистором R4
будем характеризовать активное сопротивление геля, а диодом D1 – двойной электрический
слой. Частотозависимый компонент (из элементов C3, R7) характеризует изменение
сопротивления геля при изменении частоты. Активное сопротивление кожи представим
резистором R5, а частотную зависимость сопротивления кожи – элементами C5, R9.
Выводы
В работе была рассмотрена существующая на данный момент

модель медицинских

электродов, проведен ее анализ и сопоставление с физическими процессами, происходящими
в электродах и контакте кожа-электрод.
Также были показаны результаты эксперимента и преведена модель, которая, по мнению
автора, более адекватно описывает физические процессы в контакте кожа-электрод.
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Секція №4:
«Електронні прилади та пристрої»
УДК 681.518.5
Б.І. Балінський
СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАМКНЕНОЇ НАНОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ
Системи
досліджуваних

дистанційної
процесів

та

діагностики
об’єктів.

забезпечують

Властивості

контроль

наносистем

за

параметрами

відрізняються

від

властивостей більш крупних об'єктів, що складаються з тих же самих атомів і молекул.
Це стосується і датчиків які використовуються у системах. З появою наносенсорів, що
відрізняються від звичайних сенсорів не лише розмірами, але й іншими технічними
характеристиками,

виникає

необхідність

створення

нової

системи

оперативної

діагностики, яка включала б в себе можливість роботи з наносенсорами. В роботі
створено структурну модель замкненої наносенсорної системи оперативної діагностики,
а також обґрунтовано вибір типів технологій передачі даних, що використовуються у
системі.
Remote diagnostics systems will control the parameters of processes and objects.
Properties of nano in many respects different from the properties of larger objects, consisting
of the same atoms and molecules. This applies to the sensors used in the systems. With the
advent of nanosensors that differ from conventional sensors not only the size but also other
characteristics, there is a need to use them and create a new system operational testing, which
would include the ability to work on nanosensors. The paper modeled structurally closed
system nanosensors operative diagnosis and the choice of types of data transfer technology
used in the system. As a result, a structural model of the system.
Ключові слова: наносенсорна, система, дистанційна, наносенсор, технології передачі
даних.
Key words: nanosensor, remote diagnostics, system, data transfer technology.
Вступ
Реалії біологічного життя на нашій планеті такі, що ми постійно знаходимося в оточенні
різноманітних і чутливих природних наносенсорів. Ці пристрої при малих розмірах мають технічні
характеристики, загальна сукупність яких все ще недосяжна для більшості сучасних технологічних
пристроїв.
Наприклад, відомо, що комахи і пінгвіни бачать в ультрафіолеті, бджоли розрізняють
миготіння частотою до 300 разів на секунду. Крім того, бджоли, як і креветки, бачать в
поляризованому світлі. А окремі види креветок навіть здатні розрізняти лінійну і кругову
поляризацію.
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10 молекул повітря. Таргани здатні помічати рух з амплітудою всього 2 × 10 мм (величина, яка
дорівнює довжині ланцюжка з 2000 атомів водню), а електрочутливості органів акул-молотів
можуть відчувати перепади напруги близько 0,005 мкВ / см, що дозволяє їм вловлювати імпульси,
які виходять від працюючих зябрових м'язів риб, що знаходяться під шаром піску товщиною
близько 20 см .
Примітно, що абсолютна більшість біологічних чутливих елементів дуже малі. Наприклад,
фасеткові елементи (омматідії) в оці комахи не перевищують 0,03 мм. В якості електричних
сенсорних органів риб можуть служити клітини або групи кліток, безпосередніми чутливими
елементами яких є окремі молекули.
Проблема створення штучних наносенсорів із заданими характеристиками вирішується у
багатьох лабораторіях різних університетів

та дослідницьких організацій світу. В результаті

створено прототипи наносенсорів для діагностики харктеристик крові, виявлення ракових пухлин
у людини, дослідження пульсу, температури та інших життєво необхідних параметрів. Всі
роботи що ведуться у цьому напрямку показують суттєві переваги наносенсорів у порівнянні зі
звичайними сенсорами.
Для діагностики окремого параметру пацієнта достатньо одного наносенсора, але коли
стоїть задача оперативної діагностики з можливістю дистанційного керування постає задача у
створенні замкнутої системи, основна мета якої -

оперативна діагностика загального стану

пацієнта, де на вході є показники стану, за даними сенсорів, а на виході дія системи.(1)
Системи діагностики пацієнта на звичайних аналогових сенсорах існують досить довгий
час, наприклад в авіації, космонавтиці, тощо. Створення системи оперативної діагностики із
використанням великої кількості наносенсорів розширює можливості подібних систем.
Структурне моделювання системи
Для моделювання системи оперативної діагностики, потрібно не лише визначити іі основні
компоненти, але й визначити взаємозв’язок між ними. Замкнена система відрізняється
можливістю реакції системи на дію, в залежності від вихідних параметрів системи, з метою
забезпечення контрольованого функціонування системи.
Компонентами у випадку створення медичної системи оперативної дистанційної
діагностики служать у першу чергу самі наносенсори. Також до складу системи входить
кишеньковий комп’ютер, що збирає інформацію від наносенсорів, мережа Інтернет по якій
інформація передається, відділ обробки та швидка бригада мобільного реагування, що замикає
систему.
Кожен тип зв’язку потребує певної окремої специфічної реалізації. Це пов’язано з тим, що
в одному випадку для типу зв’язку найбільш важливим параметром є автономність, в другому –
дальність дії, в третьому – розміри передавача, ціна і таке інше.
В таблиці 1 наведені різні типи передач даних що можуть використовуватися у системах
дистанційної діагностики.
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Таблиця 1. Порівняльні характеристики технологій Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LTE

Технологія
(стандарт)
Частотний діапазон,
ГГц

Wi-Fi

Bluetooth

ZigBee

(IEEE 802.11n) (IEEE 802.15.3) (IEEE 802.15.4)

LTE (3GPP
UMTS)

2.4-2.483
2,4 – 2,483

2,4 – 2,483

700 Мгц - 2,7

300 Мбіт/с

3 Мбіт/с

250Кбіт/с

326 Мбіт/с

Більше 1000

Більше 250

32 – 64

Більше 1000

12 – 120

24 – 240

2400 – 24000

24-240

100

7

65536

400

20 - 50

10 – 100

10 – 100

до 100км

5.15-5.25
5.67-5.85

Пропускна здатність
Розмір стеку
протоколу, Кбайт
Час роботи від
батареї, год.
Максим. кількість
елементів мережі
Дальність дії, м

Як видно з порівняльної таблиці, для забезпечення зв’язку наносенсор – кишеньковий
комп’ютер, логічно використовувати одну з двох технологій передачі даних Bluetooth або ZigBee.
На відміну від інших вони мають переваги у часі автономної роботи від батареї та невеликі
розміри передавача. Такий параметр як невелика дальність дії (до ста метрів) в даному випадку
не важливий, так як кишеньковий комп’ютер буде знаходитись близько від пацієнта. З точки зору
поширення, та простоти реалізації, використання технології Bluetooth оптимальніше, ніж ZigBee.
Це пов’язано з поширеністю цього стандарту та наявністю передавачів у сучасних кишенькових
комп’ютерах, ноутбуках та іншій обчислювальній техніці. Тобто для моделювання системи, що
розглядається в роботі, саме технологія Bluetooth обрана для забезпечення зв'язку наносенсор
– кишеньковий комп’ютер.
Для забезпечення зв’язку

кишеньковий комп’ютер – мережа Інтернет логічно

використовувати бездротовий зв'язок

LTE.

Його перевагами є те, що зв'язок четвертого

покоління забезпечить велику дальність дії (до 100км) роботи системи. Також перевагою є
значний, у порівнянні з іншими технологіями (до 240 годин) час автономної роботи. В даному
випадку цей параметр має важливе значення.
Після того, як інформація потрапила в мережу Інтернет, вона передається по глобальній
павутині в автоматичному режимі. Основна перевага використання Інтернету полягає у
використанні стандартних протоколів передачі даних, що дозволяє системі бути по справжньому
глобальною. Віддаль пацієнта від центру обробки даних (наприклад медичної установи)
обмежена лише доступністю мережі на тій чи іншій території.
Завдяки використанню мережі Інтернет, можливий одночасний моніторинг великої
кількості пацієнтів. Сама кількість залежить від багатьох чинників: пропускної здатності каналу
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зв'язку, кількості пацієнтів, на який розрахований центр обробки інформації, віддаленості від
пацієнту та інші.

Рис. 1. Структурна схема системи

Серверу прийому-передачі інформації і центр обробки інформації знаходяться в одному
приміщенні. Це дозволяє уникнути додаткових елементів системи, що знижують
обробки інформації. Для відповіді, певної реакції

швидкість

на отримані дані про фізіологічний стан

пацієнта доцільно використовувати два типи зв'язку:
Перший являє собою зворотній зв'язок за допомогою вище описаних шляхів передавання
інформації, що використовує мережеві протоколи, та ті канали зв'язку, які використовуються для
знімання інформації з пацієнта.
Другий тип реакції системи полягає у вигляді передавання інформації спеціальним
бригадам швидкого реагування, швидкій допомозі. Зв'язок в такому випадку доцільніше
забезпечити такими відомими засобами зв'язку як 4G (LTE) та GSM. Після отримання даних,
мобільна бригада своїми діями замикає систему.
Висновки
В результаті роботи наведене теоретичне узагальнення та нові підходи до розв’язання
наукової задачі. Побудована модель системи, що задовольняє поставленій задачі: довгий час
роботи від батареї, велика віддаль від пацієнта завдяки глобальній мережі, одночасне
використання до семи каналів різних наносенсорів, можливість організації відеоспостереження,
а також наявність зворотного зв'язку.
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УДК 621.3
Є.В. Біянов, О.І. Іванов, О.О. Богдан
МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГАЗОРОЗРЯДНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ ГАРМАТОЮ
У

даній

статті

висвітлена

проблема

підвищення

стабільності

параметрів

технологічних електронних гармат високовольтного тліючого розряду з холодними
катодами. Розглядається

один з аспектів даної проблеми, а саме стабілізація та

керування струмом газорозрядної гармати зміною тиску в розрядному проміжку.
Запропонована математична модель газодинамічного керування струмом гармати, що
враховує газовиділення з поверхні оброблюваного зразка, яка дозволяє виконувати
комп’ютерне моделювання при проектуванні систем автоматичного керування струмом
гармати.
A problem of increasing stability of high-technology electronic guns with glow
discharge with cold cathodes parameters is raised in this article. One aspect of this problem is
considered. It is the stabilization and control of gun’s electrical current with the help of
pressure change. The mathematical model of gasdynamic control of gun’s electrical current
makes possible the computer modeling while developing electrical current automatic-control
systems.
Ключові слова: газорозрядна електронна гармата, моделювання, математична
модель, параметри, стабільність, автоматичне керування.
Key words: gas-discharge electron gun, modeling, mathematical model, parameters, stability,
automatic control.
Вступ
Газорозрядні електронні гармати (ГРЕГ) високовольтного тліючого розряду (ВТР) є
перспективними для виконання багатьох технологічних операцій та широко розповсюджені
сучасні електронно-променеві технології. ГРЕГ при використанні їх в електронно-променевому
зварюванні тонкостінних виробів, отриманні зварювальних швів складної форми, напиленні
плівок окислів, нітридів та інших з’єднань, пайці, плавці, поверхневій обробці тощо мають ряд
переваг, наприклад при застосуванні таких гармат в масовому або крупносерійному виробництві
для зварювання трубок різних діаметрів, кілець, сифонів, штампованих деталей та інших
малогабаритних виробів, різко зменшується тривалість технологічного циклу, підвищується
якість зварювання та продуктивність зварювального устаткування.
Проте, більшість технологічних процесів, що виконуються з використанням електронних
пучків в вакуумі, потребують високої стабільності їх параметрів. Тому актуальною є проблема
створення периферійних пристроїв ГРЕГ, що забезпечують необхідну стабільність роботи таких
гармат і ефективне керування їх параметрами.
У вакуумній техніці розроблена велика кількість натікачів, що застосовуються в системах
автоматичного регулювання тиску. Проте для керування струмом ГРЕГ, де потрібні виконавчі
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пристрої з високими динамічними характеристиками, лише в окремих випадках можуть
застосовуватися розроблені натікачі з електромагнітним або п’єзоелектричним

приводом.

Відомі системи напуску газу, що застосовуються для автоматичного регулювання тиску
розріджених газів у вакуумних камерах технологічних установок або струму розряду
газорозрядних

джерел

заряджених

частинок,

не

повністю

забезпечують

вимоги,

що

пред'являються до стабільності і точності регулювання параметрів ГРЕГ. Застосування таких
пристроїв для керування струмом ГРЕГ в більшості випадків неможливе, що вимагає розробки
систем і пристроїв, які забезпечують необхідні характеристики керування.
Рішення таких задач може бути досягнуте розробкою систем автоматичного керування
струмом ГРЕГ зміною тиску безпосередньо під конкретне електронно-променеве устаткування із
заданими газодинамічними характеристиками та з урахуванням вимог технологічних процесів,
що проводяться на даному устаткуванні, до стабільності і керованості параметрів ГРЕГ.
Розробка систем автоматичного керування струмом ГРЕГ, пов'язана з значним об'ємом
експериментальних

досліджень,

значно

спрощується

при

математичному моделюванні

газодинамічних процесів в ГРЕГ з системою відкачування і пристроєм напуску газу і дослідженні
системи автоматичного керування, що розробляється, на ПЕОМ. Це дозволяє оптимізувати
характеристики вакуумної системи проектованих електронно-променевих установок з ГРЕГ,
визначати необхідні характеристики пристрою напуску газу, а також параметри електронного
регулятора з подальшою їх оптимізацією на експериментальному макеті.
Моделювання системи керування газорозрядною електронною гарматою
При проектуванні систем автоматичного керування струмом ГРЕГ зміною тиску необхідно
враховувати ряд істотних особливостей:
– тиск в гарматі при зміні швидкості напуску газу встановлюється не відразу, а протягом
деякого часу, тобто газодинамічні процеси в ГРЕГ інерційні; час встановлення заданого тиску
визначається швидкістю дії вакуумного насоса, геометричними параметрами вакуумопроводів і
вакуумних об'ємів у вакуумній системі установки, швидкістю напуску газу;
– регульований потік газу поступає в розрядну камеру не миттєво, а через час τ, середній
час переміщення молекул газу у напрямі потоку газу, залежний від геометрії вакуумопровода,
шорсткості його поверхні та ін.;
– при роботі пристрою напуску газу в більшості випадків хід клапана складає одиницідесятки мікронів, тому при розробці конструкції таких пристроїв необхідно враховувати теплове
лінійне розширення деталей конструкції;
– інерційність приводу пристрою напуску газу повинна бути мінімальною і не
перевищувати інерційність газодинамічних процесів в ГРЕГ;
– привід пристрою напуску газу повинен працювати в аналоговому режимі, оскільки
імпульсний режим роботи викликає пульсації струму гармати, а застосування демпфуючих
пристроїв збільшує постійну часу регулювання системи керування.
При складанні математичної моделі газодинамічна система гармати з системою
відкачування розглядалася як система із зосередженими параметрами, в якій не враховувалися
об'єми вакуумопроводів і газовиділення з їх поверхонь. Не враховувалися також потоки газів, які
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не мають помітного впливу на динаміку зміни тиску в ГРЕГ в процесі її роботи, такі як натікання
газу в гармату і вакуумну камеру технологічної установки, сорбційні процеси на поверхні
розрядної камери гармати і вакуумної камери установки та ін. Передбачалося, що відкачування
вакуумної камери і газорозрядної гармати здійснюється вакуумним насосом, в якому швидкість
дії значною мірою постійна в широкій області тиску, що характерно для найбільш широко
застосованих в електронно-променевих установках дифузійних, ротаційних та інших насосів.
Математичну модель газодинамічної системи ГРЕГ можна представити системою
диференціальних рівнянь, що описують динаміку приводу пристрою напуску газу і умови
балансу газових потоків в розрядній камері гармати і вакуумній камері електронно-променевої
установки. При цьому вхідним параметром моделі буде керуюча напруга на на тікачі Uн, а
вихідним – струм гармати IП.
Динаміка прямо ходового електромагнітного приводу натікача описується рівнянням
баланса напруг в колі живлення електромагніта та умовою рівноваги сил його механічної
частини, які в невеликих відхиленнях мають вигляд

RН iН  LН

diН
 U Н
dt

(1)

n
d 2 l Н

Fi  FЭ  FП  FТ ,
(2)

dt 2
i 1
де Rk, Lk ,iн,Uн - активний опір, індуктивність, струм і напруга в обмотці електромагніта

mН

натікача; mН - маса рухомої частини натікача; lН - координата, що визначає положення якоря зі
штоком відносно сідла клапана; FЭ - тягова сила електромагніта; FП - пружна сила пружини і FТ –
сила тертя.

FЭ  CЭ iК ,
FП  С П l Н ,

(3)

(4)
dlН
,
(5)
FТ  CК
dt
де Сэ - крутизна тягової характеристики електромагніту; СП - коефіцієнт жорсткості
пружини; СК - коефіцієнт сили тертя.
Дозуючий пристрій натікача представляє собою клапан, пропускна здатність SД якого
залежить від координати lН, що визначає положення штока відносно сідла клапана, SД=f (lН) Ця
функція

залежить

від

геометрії

дозуючого

вузла

натікача

і

для

найбільш

широко

розповсюджених конструкцій може бути записана у вигляді

АВl нk
(6)
PA ,
Al нk  B
де А, В, k – сталі, що залежать від конструкції дозуючого клапана, рА – атмосферний тиск.
SД 

Провідність газового каналу SК, що розташований між натікачем та гарматою, є набагато
більшою величиною, ніж провідність натікача SД, і при визначенні сумарної провідності канала
напуска газу в гармату SГ

нею можна знехтувати. На характеристики регулювання значно

впливає транспортне запізнення газу, обумовлене переміщенням молекул газу по каналу від
натікача до гармати. Без врахування ефекту розмивання фронтів газового потоку в
трубопроводі канал напуска газу можна розглядати як ланку з чистим часовим запізненням τ3 в
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контурі регулювання. Тоді вираз для сумарної провідності газового канала з врахуванням
часового запізнення буде мати вигляд

АВlнk
(7)
PA (t   з )
Alнk  B
Модель газодинамічної системи гармати з системою відкачки можна описати системою
S Г (t ) 

диференційних рівнянь, які описують умови балансу газових потоків в розрядній камері гармати
і вакуумній камері електронно-променевої установки. Основними потоками, що встановлюють
тиск в розрядній камері гармати, є регулюємий потік газу QГ, що потрапляє в ГРЕГ через натікач
і вакуумопровід, з’єднуючий натікач з розрядною камерою гармати, і потік газу, що відкачується
з гармати через променепровід QЛ. Рівняння балансу газових потоків в розрядній камері ГРЕГ
можна записати у вигляді

VП

dp П
 QГ  QЛ ,
dt

(8)

де VП – об’єм розрядної камери гармати; PП - тиск газу в гарматі.
Регулюємий потік газу QГ визначається провідністю SГ і різницею тисків в натікачі pA і
гарматі pП

QГ  S Г  p А  pП  ,

(9)
Потік газу, що відкачується з гармати через променепровід QЛ, визначається провідністю
променепровода і різницею тисків в гарматі та вакуумній камері електронно-променевої
установки.

Qл  S л  pП  pК  ,
(10)
де SЛ – провідність променепроводу; РК - тиск у вакуумній камері електронно-променевої
установки.
Основними потоками, що визначають тиск у вакуумній камері електронно-променевої
установки в ГРЕГ, є потік газу, що потрапляє із гармату у вакуумну камеру QЛ, та потік газу, що
відкачується із вакуумної камери вакуумним насосом Q0. Рівняння балансу газових потоків у
вакуумній камері ЕПУ можна записати у вигляді

VK

dpK
 QЛ  QОТ ,
dt

(11)

де VК – об’єм вакуумної камери.
Потік газу, що відкачується із вакуумної камери, прямопропорційний швидкості відкачки
камери SOT і тиску в ній pK,

QOT  SOT pк

(12)

Швидкість відкачки камери визначається швидкістю дії вакуумного насоса Sн і провідністю
вакуумопроводу SВ, що з’єднує вакуумну камеру і вакуумний насос,

1
1
1


S ОТ S Н S В

(13)

Провідність SB визначається геометрією вакуумопроводу, залежить від тиску в
вакуумопроводі і може бути розрахована за допомогою рівнянь динаміки розрідженого газу.
Швикість дії вакуумного насосу, визначається по формулі
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p 
S Н  S P 1  M  ,
pK 


(14)

де SР і pМ – розрахована швидкість дії насосу і граничний тиск в насосі - параметри, які
приводяться підприємством-виробником в технічному паспорті на насос.
Тоді вираз для визначення потоку відкачуваного газу із вакуумної камери буде мати вид

QОТ 

pK 

1
1
1

SВ S P


pM 
1 

pK 


(15)

SВ  SP
 pK  pM 
S В  SP

Вихідним параметром об’єкта керування є струм розряду гармати Iп. Залежність струму
гармати від тиску описується емпіричною формулою

I п  apП mU П n

(16)

Математичну модель для ГРЕГ, як об’єкту, в якому стабілізується струм розряду шляхом
зміни тиску в розрядному проміжку за допомогою автоматично керуючого електромагнітного
натікача можна записати у вигляді
diН

 RН iН  LН dt  U Н ,

d 2l H
dl

m
 CЭ i  CП lН  CK Н ,
Н
2

dt
dt

k
 S (t )  АВlн P (t   ),
A
з
 Г
Alнk  B
(17)

 dp
VП П  S Г   р А  рП   S Л  p П  pК ,
dt

 dpK
S S
 S Л  pП  pК   В Р ( pК  pМ ),
VK
dt
S
В  SР

m
n
 I  а  р .U
 П
П
Отримана система рівнянь є нелінійною. Для попереднього аналізу системи керування

струмом гармати проведемо лінеаризацію рівнянь в околицях встановленого режиму,
прийнятого за базовий.
Лінеаризована система рівнянь в приростах приймає такий вигляд:

diН

 RН iН  LН dt  U Н ,

d 2 lH
dlН

m
 Н dt 2  CЭ iН  CП lН  CK dt ,

S Г (t )  Cн lн (t   н ),

V dpП  S   р  р   S p  S p  p ,
Г
А
П
Г
П
Л
П
К
 П dt
 dp
K
VK
 S Л  k К pК  S Л p П ,
dt

I  k  р ,
П
П
 П

(18)
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де Сн – коефіцієнт, що залежить від конструкції дозуючого клапану; kП - визначається як
тангенс кута нахилу характеристики гармати IП = f(рП) в робочій точці;
Отримана математична модель газодинамічної системи гармати з системами відкачки і
напуску газу в нелінійному вигляді і після лінеаризації дозволяють робити попередній аналіз
системи

автоматичного

керування

струмом

газорозрядної

гармати

та

виконувати

її

моделювання на персональній ЕВМ.
Висновки
Запропонована математична модель процесу газодинамічного керування струмом
гармати і реалізація її розв’язання на ПЕВМ позволяють застосовувати комп’ютерне
моделювання при проектуванні систем автоматичного керування струмом газорозрядних
електронних гармат з холодним катодом, а також других газорозрядних джерел заряджених
частинок, які працюють в умовах безперервної відкачки газу.
Газорозрядні електронні гармати на основі високовольтного тліючого розряду з
системами автоматичного керування струмом можуть бути використані для реалізації термічних
операцій в умовах низького та середнього вакуума та різноманітних газових середовищах,
включаючи зварювання корпусів мікроприладів, напилення діелектричних і композиційних
покриттів, зміна електричних властивостей кристалів та ін.
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УДК 628.932
О.В. Бублей, С.Н. Ворвихвост
ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ СТРУКТУРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СОЗДАНИИ
СИСТЕМ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Приводится
светоизлучающих
обеспечивающие

анализ
структур,

современного
а

возможность

также

состояния

анализируются

создания

развития
конструкции

OLED-дисплеев

и

органических
и

других

технологии,
устройств

с

органическими светоизлучающими элементами.
The analysis of the current state of development of organic light-emitting structures and
analyzes the design and technology, providing the ability to create OLED-displays and other
devices with organic light-emitting elements.
Ключевые слова: органические светоизлучающие структуры, OLED-дисплей.
Keywords: organic light-emitting structure, OLED-display.
Введение
Развитие

современных

плоских

средств

отображения

информации

с

высокой

разрешающей способностью в последние годы привело к доминированию на рынке
жидкокристаллических (ЖК) дисплеев различного назначения, отличающихся высоким сроком
службы, малой массой, достаточными углами обзора, низким энергопотреблением, хорошей
цветопередачей. Однако, несмотря на ряд преимуществ таких дисплеев, они являются
пассивными приборами (не излучают свет) и работа их в режиме «на просвет» требует систем
подсветки, которые в настоящее время состоят из компактных люминесцентных ламп с
устройствами формирования равномерного по площади дисплея светового потока.
Альтернативой жидкокристаллическим средствам отображения информации являются
появившиеся в последние годы плоские активные (излучающие свет) дисплеи на основе
органических светоизлучающих структур (OLED). Привлекательность и существенный прогресс
в развитии таких структур объясняются рядом их особых преимуществ, которые позволяют
использовать их не только в средствах отображения информации, но и в элементах подсветки
жидкокристаллических

дисплеев,

а

также

и

как

источники

освещения.

Например,

высокоинформативные дисплеи на OLED-структурах отличаются малой толщиной (до 1 мм),
высоким контрастом, широким углом обзора, низким потреблением энергии, возможностью
формирования прозрачных гибких экранов. В то же время преимущество их как элементов
подсветки ЖК-дисплеев основывается на возможности создания, равномерно излучающей
белый

свет

тонкопленочной

структуры

сравнительно

большой

площади

с

низким

энергопотреблением. Наконец, при развитии технологии производства OLED-структур и
повышении их энергетической эффективности, а также с увеличением срока службы,
появляется возможность замены низкоэффективных ламп накаливания на тонкопленочные,
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излучающие свет панели, а также возможность создания новых принципов построения плоских
осветительный систем.
Структуры и свойства органических светоизлучающих приборов
Органические светоизлучающие структуры можно разделить на два класса: OLED —
органические молекулярные светоизлучающие диоды (созданы из малых органических молекул
— низкомолекулярных соединений) [1] и PLED — полимерные светодиоды (на основе
высокомолекулярных органических соединений) [2]. В основе работы обеих светоизлучающих
структур лежит возможность

некоторых

органических

соединений излучать

свет под

воздействием электрического тока.
Электронные процессы, происходящие в органических светоизлучающих устройствах,
включают инжекцию электронов и дырок из электродов, транспорт их к активному излучающему
слою и рекомбинацию с образованием экситонов, часть из которых распадается с излучением
фотонов [3]. Основной характеристикой, отражающей эффективность процесса превращения
электрической энергии в излучение, является квантовый выход люминесценции — число
фотонов, приходящееся на каждую инжектированную пару «электрон — дырка» [4]. Типичные
значения внешней квантовой эффективности для современных органических светоизлучающих
структур составляют 8—14 % [4—5].

Рис. 1. Типичные структуры OLED (а) и PLED (б) излучающих элементов

На рис. 1 показаны структуры двух излучающих свет ячеек на органических молекулярных
материалах и высокомолекулярных органических соединениях.
Дисплеи,

использующие

рассмотренные

структуры,

классифицируются

следующим

образом:
— монохромные и цветные дисплеи с пассивной матричной адресацией;
— цветные дисплеи с активной матричной адресацией с использованием RGB излучающих
элементов;
— цветные дисплеи с активной матричной адресацией и излучающей структурой белого
цвета и пассивными цветными фильтрами.
Поскольку технологии производства OLED- и PLED-дисплеев явились продолжением
технологий,

развитых

в

производстве

жидкокристаллических

средств

отображения

информации, технологии нанесения материалов анодов и катодов являются сходными. Что
касается

технологии

нанесения

органических

структур

(транспортных,

блокирующих,
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светоизлучающих слоев), то она не только постоянно совершенствуется, но также и
пополняется новыми решениями и методами.

Рис. 2. OLED-дисплеи с пассивной (а) и активной (б) матричной адресацией

Представленные на рис. 2 OLED-дисплеи с пассивной и активной (TFT) матричной
адресацией отличаются друг от друга более широкими функциональными возможностями
вторых благодаря их большей разрешающей способности, высоким значениям яркости
изображения, контраста и, как следствие, высокому качеству полноцветных изображений. По
этой причине дисплеи с пассивной матричной адресацией производятся только в монохромном
варианте и применяются как индикаторные устройства в несложных и недорогих изделиях [4].
Для полноцветных дисплеев с активной матричной адресацией излучающая структура,
показанная на рис. 2, б, представляет собой набор чередующихся RGB OLED-элементов.
Отображение цветной информации в таких приборах осуществляется после установления
тонкопленочных транзисторов активно-матричной структуры в открытые и закрытые состояния,
соответствующие отображаемой информации, и подачи на общий электрод дисплея (сплошной
катод) управляющего потенциала.
Еще одной разновидностью конструкции OLED-дисплея является структура, показанная на
рис. 3. Ее отличие заключается в том, что излучающая структура представляет собой сплошную
пленку OLED с белым цветом свечения. Для получения полноцветного изображения на пути
выхода света из структуры устанавливаются пассивные RGB-фильтры, аналогичные тем, что
устанавливаются в цветных ЖК-дисплеях.

Рис. 3. OLED-дисплей с активной матричной адресацией, сплошным белым излучателем и
пассивными RGB-фильтрами
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Следует отметить, что развитию OLED-дисплеев с активной матричной адресацией дали
толчок современные технологии жидкокристаллических дисплеев с активной матричной
адресацией (TFT LCD) благодаря практически полной совместимости технологий создания
активно-матричных структур для ЖК- и OLED-дисплеев.
Органические светоизлучающие структуры для подсветки ЖК-дисплеев, а в недалеком
будущем, возможно, — и для систем освещения, можно классифицировать следующим
образом:
— структуры на основе RGB-метода создания белого цвета (рис. 4, а);
—

структуры,

у

которых

белый

цвет

формируется

за

счет

преобразования

ультрафиолетового (УФ) излучения одного органического слоя в белое излучение другого
органического широкополосного люминофора (рис. 4, б).

Рис. 4. Структуры плоских белых излучателей с RGB-методом формирования белого цвета (а) и на
основе двойного преобразования УФ-излучения в белое (б)

Последние структуры являются не только перспективными для систем подсветки ЖКдисплеев, но и могут быть основой создания плоских источников освещения, поскольку в
настоящее время уже достигнут внешний квантовый выход ультрафиолетовых OLED-структур
порядка 4,2 % на длине волны 380 нм, а яркость белого света в такой системе достигает 5000
кд/м2 при стабильных цветовых координатах (x=0,33, y=0,31) [5].
Выводы
Высокие темпы развития OLED-технологий, объясняются ощутимыми результатами
исследований и разработок в области новых технологий, материалов, элементов и конструкций
органических светоизлучающих приборов. Для успешной конкуренции OLED-дисплеев с
ближайшими по совокупности технических параметров и характеристик аналогами — ЖКдисплеями — остаются первоочередными проблемы повышения срока службы, яркости,
энергетической эффективности, технологичности и стоимости этих перспективных приборов.
Анализ результатов, полученных при исследовании конструктивных особенностей
органических светоизлучающих структур, привел к заключению, что решение комплекса
технологических, материаловедческих, технических проблем при создании современных OLEDи PLED-устройств, способно обеспечить создание приборов с энергетической эффективностью
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более 100 лм/Вт и сроком службы до 100 000 часов. Реализация таких параметров позволит
расширить область применения рассмотренных структур и создать уникальные плоские
энергоэффективные, экономически выгодные системы отображения графической информации
нового поколения.
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УДК 621.37
С.Н. Ворвихвост, Л.Н. Шеремет
УСИЛЕНИЕ ПОВЕХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В СТРУКТУРАХ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК ПОЛУПРОВОДНИК
Описывается принцип действия прибора, состоящего из разделенных воздушным
зазором слоев пьезоэлектрика и полупроводника – приведена структура такого типа
усилителя, рассматриваются физические основы взаимодействия электрического поля,
сопровождающего волну в пьезоматериале, с электронами проводимости в теле
полупроводника. Приведен анализ вывода аналитического выражения для удельного
коэффициента

электронного

усиления

в

рассматриваемой

структуре

усилителя.

Изложены результаты исследований, проведенных для пары материалов ниобат лития –
кремний на сапфире (LiNbO3-Si), а также их физико-теоретическое обоснование.
Operation principle of the device comprising piezoelectric and semiconductor layers with
air-gap between them is disclosed, a structure of this type amplifier is presented, physical
foundations of the electric field generated by the wave in piezomaterial with the conductivity
electrons in the semiconductor body are discussed. The analysis result of analytic expression
development for the specific rate of electron amplification in the considered amplifier structure
is presented. The research results for the pair lithium niobate – silicon-on-sapphire (LiNbO3-Si)
along with their physical-theoretical justification have been presented.
Ключевые

слова:

поверхностные

акустические

волны,

акустоэлектронное

взаимодействие.
Key words: surface acoustic waves, acoustic-electron interaction.
Введение
Наибольшее распространение в акустоэлектронной технике получили устройства
обработки сигналов на поверхностных акустических волнах, которые в диапазоне частот 30 –
1000 МГц позволяют реализовать разнообразные временные, амплитудные, фазо-частотные, а
также импульсные преобразования [1]. Наряду с большими возможностями, которыми
располагают ПАВ приборы, у них имеется существенный недостаток, а именно потери,
величина которых достигает десятков децибел. Оказалось, что скомпенсировать эти потери (и
даже

получить

усиление

входного

высокочастотного

сигнала)

можно

с

помощью

акустоэлектронного усиления в многослойной структуре пьезоэлектрик – полупроводник [2].
На сегодняшний день выделяют два основных типа конструкций усилителей на ПАВ:
усилители с механической связью между слоем пьезоэлектрика и полупроводника, а также без
механической связи (усилитель с воздушным зазором) [2]. В связи с физико-технологическими
особенностями изготовления и эксплуатации (строгой необходимости получения идентичных
кристаллических

структур

полупроводникового

и

пьезоэлектрического

материалов,

температурные и механические свойства которых должны быть практически одинаковыми),

282
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

наиболее перспективной считается разработка и использование усилителей ПАВ без
механической связи между полупроводниковым и пьезоэлектрическим слоем.
Усилитель ПАВ с воздушным зазором
I. Конструкция и принцип действия
На рис.1 приведена конструкция усилителя ПАВ с воздушным зазором. На входной
встречно-штыревой преобразователь (ВШП) (4) подается усиливаемый высокочастотный
электрический сигнал. Посредством обратного пьезоэлектрического эффекта ВШП преобразует
электрическое

поле

входного

сигнала

в

поверхностную

акустическую

волну,

распространяющуюся вдоль верхней грани пьезоэлектрической подложки (1). В свою очередь,
эта ПАВ вызывает появление, связанного с ней, электрического поля, закон изменения которого
пропорционален закону изменения ПАВ, а соответственно и входному электрическому сигналу.
Электрическое поле ПАВ взаимодействует с электронами проводимости полупроводникового
слоя (2), нанесенного на нижнюю грань сапфировой подложки (3). При определенных условиях,
(о чем будет сказано ниже) взаимодействие электрического поля ПАВ и электронов слоя (2)
может привести к усилению этого поля, что повлечет за собой усиления самой ПАВ и, как
следствие, выходного сигнала усилителя, снимаемого с ВШП (5).

Рис. 1. Схема усилителя ПАВ с воздушным зазором между слоями

В общем случае для конструкции, приведенной на рис.1 величина воздушного зазора (h)
имеет тот же порядок, что и длина ПАВ [1], распространяющейся в пьезоэлектрике, и
рассчитывается из условия достижения максимального взаимодействия между полем ПАВ и
электронами проводимости:
k h 

0
,
p

(1)

где k – волновое число ПАВ; h – величина воздушного зазора; ε0 – диэлектрическая
проницаемость вакуума; εр – диэлектрическая проницаемость пьезоэлектрика.
Принцип

действия

схематически (рис.2).

усилителя

ПАВ

с

воздушным

зазором

удобно

представить
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Рис. 2. Принцип действия устройства
Vd – скорость дрейфа носителей; Va – фазовая скорость ПАВ.

В общем случае, необходимым (но не достаточным) условием получения усиления
является

неравенство,

приведенное

на

рис.2.

Теоретическое

обоснование

данному

утверждению изложено в п.II этой статьи.
II. Математическая модель усиления ПАВ
Процесс усиления поверхностной акустической волны может быть описан уравнениями
электромагнитного поля в пьезоэлектрической среде и уравнением движения носителей в
полупроводнике. Совместное решение этих уравнений дает дисперсионное соотношение для
всей структуры, из которого находится коэффициент усиления. Полное строгое решение
системы исходных уравнений в этом случае является довольно трудоемким и требует
тензорного анализа свойств пьезоэлектрической среды, неоднородности распределения
электрического поля в нем и.т.д. Методы решения этой задачи основаны на теории возмущений
системы пьезоэлектрик-полупроводник [3].
Распространение рэлеевских ПАВ в пьезоэлектрике описывается системой уравнений
теории упругости и уравнением электростатики, соответственно:
ui 

ik
xk

divD  0 ,

(2)
(3)

где ui, D - векторы смещения частиц среды и электрической индукции; σik - тензор упругих
напряжений; ρ – плотность материала.
Накладывая на эти уравнения граничные условия для границы раздела пьезоэлектрик –
вакуум (равенство нулю нормальных компонент механических напряжений, непрерывность
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электрического потенциала и нормальной компоненты вектора электрической индукции), а
также выражение для плотности высокочастотного тока в полупроводнике и одномерное
уравнение непрерывности, соответственно:
I1  d (1v 0  0v1 )  d (1v 0  0 E1z )

(4)

a 1d  kI1  0 ,
получим

соотношение между полем

(5)

поверхностной акустической волны и

током

в

полупроводниковом материале (6):
I1 

0 dE1z
1  (kv 0 / a )

,

(6)

где I1, ρ1, v1 – высокочастотные компоненты тока, плотности носителей заряда и их скорости в
полупроводниковом материале; ρ0, v0 - плотность носителей заряда и их скорость при действии
постоянного

электрического

поля;

E1z

-

продольная

высокочастотная

компонента

напряженности электрического поля; μ – подвижность носителей заряда в полупроводнике; ωа
- частота ПАВ; d – толщина полупроводникового слоя; k – волновое число ПАВ.
Если носители увлекаются акустической волной, скорость которой равна Va, а волновое
число k примерно равно невозмущенному значению ω/Va, то выражение (6) можно записать в
виде:
I1 

dE1z
,
1  (v d / v a )

(7)

где σ=μρ0 – проводимость полупроводника; Vd – скорость дрейфа носителей заряда в
полупроводнике.
Очевидно, что при Vd<Va полупроводник представляет для волны положительное
сопротивление и, следовательно, поглощает энергию волны. Но если дрейфовая скорость
носителей больше скорости акустической волны, т.е. Vd>Va , то полупроводник представляет
для волны отрицательное сопротивление и

электроны проводимости передадут энергию

волне. Это явление и лежит в основе процесса усиления в данном устройстве.
Исходя из простой электростатической модели [3], высокочастотный потенциал φ1
переменной компоненты плотности заряда можно выразить через высокочастотную компоненту
заряда ρ1:
 
1   1
 k  0

где

M (kh ) 


  M  kh  ,


0   p  th(kh )
(0   p )[1  th(kh )]

(8)

(9)

Решив полученную систему уравнений (выражения (2), (3), а также (4) – (9)) с учетом
допущений, принятых для электростатической модели, а также пренебрегая влиянием
диффузии (что абсолютно правомерно в данном случае), в итоге, получаем выражение для
коэффициента усиления ПАВ, на единицу длинны области электронного взаимодействия:
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где λ – длина ПАВ; K
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(10)

- квадрат коэффициента электромеханической связи.
III. Результаты экспериментальных исследований

Исследование свойств усилителя ПАВ (рис.1) структуры ниобат лития – кремний на
сапфире проводилось при следующих параметрах (таблица 1).
Таблица 1. Исходные данные исследования

Параметр

Численное значение

Величина воздушного зазора, h

0,055; 0,1; 0,5 мкм

Проводимость полупроводникового
слоя, σ∙d
Отношение диэлектрических
постоянных εd/ε0; εp/ε0
Ширина полупроводникового слоя, d
Подвижность электронов в
полупроводнике, μ
Квадрат коэффициента
электромеханической связи, К2

-6

11,5∙10

Ом

-1

10; 50
1,0 мкм
400 см2/В∙с

0,0554 %

Целью исследований было получение зависимостей коэффициента электронного
усиления от частоты ПАВ (входного сигнала), а также оценка влияния значения величины
воздушного зазора на параметры усиления. Поэтому снятие характеристик проводилось для
трех различных значений расстояния между пьезоэлектриком и полупроводником. Для
вариации этого расстояния, в лабораторных условиях, применялось высокоточное прижимное
устройство, действующее на полость с повышенным давлением, размещенную между
прижимным устройством и сапфировой подложкой полупроводника [3].
Согласно проведенным расчетам, максимум коэффициента усиления устройства
соответствовал частоте 114,6 МГц и составил 43,2 дБ/см (рис.3, а).
На рис.3,б представлен расчетный (1) график зависимости коэффициента усиления
исследуемого прибора от дрейфового напряжения, приложенного к полупроводниковому
материалу. Зависимость (2) на рис.3,б была построена с учетом эффекта насыщения
(подробнее – в выводах данной статьи).
Как видно из рис.3,б (кривая 2), характерной точкой графика является начальная точка
насыщения, соответствующая напряжению около 2 кВ. Коэффициент усиления в этой точке
равен 43,1 дБ/см.
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Рис. 3. График зависимости коэффициента усиления: а) от частоты ПАВ для трех значений
величины зазора: 1- 0,055мкм; 2 - 0,1 мкм; 3 - 0,5 мкм; б) от величины дрейфового напряжения

Выводы
Анализируя

полученные

в результате проведенных

исследований

результаты,

очевидным является тот факт, что для одной и той же частоты, коэффициент усиления тем
больший, чем меньше величина воздушного зазора. Это, безусловно, вызвано затуханием
электрического поля ПАВ в воздушном промежутке. Кроме того, как видно из рис.3,а усилитель
данной конструкции обладает некоторыми резонансными свойствами, причем максимум
коэффициента усиления для разных величин воздушного зазора приходится на разные частоты
усиливаемого сигнала и чем меньше этот зазор, тем выше частота максимального усиления.
Таким образом, для того чтобы максимум коэффициента усиления устройства приходился на
заданную рабочую частоту, необходимо, как правило, оптимизировать ширину зазора между
полупроводником и пьезоэлектрической подложкой.
Что касается исследований зависимости коэффициента электронного усиления от
приложенной к полупроводниковому слою напряженности, то наиболее важной (характерной)
точкой на соответствующем графике (рис.3, б) является точка наступления насыщенности
коэффициента усиления. Это явление объясняется тем, что при достаточно больших значениях
мощности и коэффициента электронного усиления, все свободные носители в теле
полупроводника группируются в сгустки электрическим полем ПАВ и дальнейший рост усиления
практически не наблюдается.
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УДК 621.391
Е.С. Зайцев, Шахрияр Шалилех
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАЗИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ НА
ЭМИССИЮ ПОМЕХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КЛЮЧЕВОГО ТИПА
В роботе проанализировано влияние паразитных параметров элементов на
спектральные

характеристики

кондуктивных

помех

источников

вторичного

электропитания ключевого типа (ИВЭП КТ). Модель анализа построена в среде
Multisim_11, и для повышения точности анализа содержит модель эквивалента сети в
соответствии с требованиями CISPR-22. Результаты получены в диапазоне частот от 0
до 30 МГц с разрешением более 9 кГц и дают возможность оценить степень влияния
отдельных реактивных и активных составляющих элементов ИВЭП КТ на уровни
создаваемых помех.
The estimation influence of parasite reactive and active components on the spectral
characteristics of conductive disturbances is given in this work. For improving the accuracy
the model of LISN according to CISPR-22 was used. Results were obtained within 0..30 MHz
with the resolution accurate than 9 kHz.
Ключевые

слова:

Электромагнитная

совместимость,

импульсные

источники

питания, моделирование уровней помех, кондуктивные помехи.
Key words: Electromagnetic Compatibility, Switch Mode Power Supply, Modeling, Conductive
Disturbances..
Введение
Решение

проблемы

электромагнитной

совместимости

состоит

как

повышении

невосприимчивости (immunity) отдельных устройств, так и снижение уровня помех (emissions) в
оборудовании которое может создавать их.
В процессе разработки источников питания (ИП) ключевого типа (КТ), как правило,
рассчитывают только регулярные параметры элементов, входящих в их состав, и возможные
уровни нежелательных спектральных составляющих рассчитывают исходя из "идеальности"
элементов ИП.
Но на практике, наличие у реальных компонентов ИП КТ паразитных реактивных и
активных сопротивлений приводить к значительному отклонению эмиссионных характеристик
оборудования от расчетных. Особо остро эта проблема проявляется при возникновении
нежелательных

частотных

составляющих

в

диапазоне

чувствительности

приемной,

вычислительной, и медицинской аппаратуры.
Изучение проблемы, цели и задачи исследования.
Как показал анализ источников (1, 2, 3), в процессе расчета ИП КТ для улучшения
спектральных

характеристик

учитывают

возможные

амплитуды

проявления

всплесков

напряжения и тока и проектируют соответствующие демпферные цепочки и сглаживающие
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цепи. Частично задачу повышения качества ЭП решают путем рационального размещения
элементов при печатном монтаже.
В процессе анализа (1 - 5) авторы пришли к выводу, что учет паразитных реактивностей
входящих в состав каждого элемента ИП КТ позволит с большей точностью прогнозировать
спектральный состав напряжения помех на выходе ИП. Более того, позволит определить
степень

влияния

отдельных

паразитных

параметров

тех

или

иных

элементов

на

результирующий спектр эмитируемых помех.
Таким образом, целью исследования является оценка степень влияния паразитных параметров
различных элементов на спектр кондуктивных помех в линии питания модели ИВЭП мощностью
до 50 Вт. В качестве модели − преобразователь напряжения понижающего типа без
гальванической развязки (ПН).
Методом исследования выбрана теория электрических цепей с использованием
программного продукта Multisim 11 (6)
Построение моделей. Анализ результатов
Принципиальная электрическая схема идеального понижающего преобразователя (7,
8), созданная в среде Multisim 11. представлена на рис. 1.
D3
Эквивалент сети
CISPR-22

1N5823

Q1 IRF840

L1 180uH

L2

V1
12 V

C1
0.1uF
Cвх
1.8µF

R4
1000 Ω

R3

D1
1N5823

Cф
1.8µF

+
V

50uH
C2
1uF

U1

6Ω
1%

XFG1

-

0.1Ω
1%

5.167

R2

DC 10MOhm

XSA1

XSC1
G
T

IN T

A

B

C

D

R1
50 Ω

Рис. 1. Понижающий преобразователь. Модель с использованием идеальных компонентов

Номиналы элементов ПН рассчитаны согласно (6, 7) исходя из таких параметров:
− входное напряжение: Uâõ  12 Â ;
− выходной ток: Iâû õ  1 À ;
− коэффициент заполнения управляющего напряжения:   0.5 ;
− частота работы преобразователя: fï ð  100 êÃö ;
− коэффициент пульсаций выходного напряжения: Kï ë  0.01 .
Для

наглядности

исследований

в

существующих полупроводниковых элементов.

схему

модели

введено

модели

реально
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Исследование амплитудных и частотных характеристик выполнено встроенными
инструментами Multisim 11 − четырехканальным осциллографом XSC1,и анализатором спектра
XSA1 соответственно (см. рис.1). Модели приборов имеют входной импеданс Zâõ  1 1012 Î ì ,
что позволяет проводить измерения и анализ без существенного влияния на параметры
исследуемой цепи.
Заметим, что анализ спектральных характеристик модели проведен с использованием
модели эквивалента сети (2, 4), и входной импеданс измерителя задан резистором R1  50 Î ì .
Параллельным

резистором

R4

пренебрегаем,

поскольку

в

случае

параллельного

соединения R1 R4   50  1000  / 1050   48 Î ì .
Амплитудные и спектральные характеристики идеальной модели ПН с указанными
параметрами приведены на рис. 2 и рис. 3 соответственно.

Рис. 2. Амплитудные характеристики идеальной модели ПН.
Масштаб по горизонтали − 5 мкс/деление

На рис.2 введены следующие обозначения:
канал A − напряжение на нагрузке (5 Вольт/дел., смещение 0);
канал B − управляющее напряжение (10 В/дел., смещение +2 деления);
канал C − напряжение на индуктивном элементе (5 В/дел., смещение 0);
канал D − напряжение на выходе эквивалента сети(1 В/дел., смещение -1 деление).

Рис. 3. Спектральные характеристики идеальной модели ПН.
Масштаб: 10 дБ/деление, опорный уровень 0 дБ.
Положение маркера − 12 МГц, -79 дБ
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Спектрограмма на рис. 3 − результат быстрого преобразования Фурье (БПФ) напряжения
на выходе эквивалента сети. Для БПФ взято 16384 отсчетов сигнала, полоса частот 0…30 МГц,
разрешение по частоте − 7.5 кГц.
Особенность модели анализатора спектра состоит в том, что он имеет пиковый детектор
и выполняет расчет уровня сигнала согласно уравнения:
 UR p+
LäÁ  20log  1
 1 Âp+


где UR

1 p+


 , äÁ[1Â].



(1)

− пиковое значение напряжения на элементе, задающем импеданс, R1.

1 Âp+ − пиковое значение напряжения, равное 1 В.

Мощность сигнала P выраженную в дБ можно рассчитать, используя выражение
P  UR2 R1 , таким образом:
1

 U 2 

R1 


PäÁ  10log
/ 1 Âò  , äÁ.
 R 

 1 





(2)

По результатам моделирования идеальной модели ПН можно сделать вывод, что
переходные процессы проходят без формирования каких либо всплесков или амплитудных
искажений, спектр напряжения содержит преимущественно нечетные гармоники, (первая
гармоника -9.5 дБ[1В]) с интенсивностью спада − порядка 20дБ/октаву.
Таблица 1. Основные источники паразитных характеристик
Источник

Наименование

Типичный диапазон

Coss

100 – 800 пФ1

Полевой МОП -

Ciss

200 – 3000 пФ1

транзистор

Crss

20 – 400 пФ1

Индуктивность вывода

2 – 10 нГн

Индуктивность вывода

2 – 10 нГн

Емкость p-n-перехода

20 – 400 пФ2

ESR

0,05 – 10 Ом

ESL

10 – 100 нГн

Индуктивность рассеяния

1 – 8% от L (обмотка)

Емкость обмоток

~1.75 In (L[ нГ ]) пФ

Индуктивность рассеяния

1 – 8% от L (обмотка)

Емкость обмоток

~1.75 In(L[нГ]), пФ

Емкостная связь

1–100 пФ

Диод

Конденсатор

Индуктор

Трансформатор

1) Низковольтные полевые МОП-транзисторы (ID=1-20 A).
2) Диоды Шотки и с p-n-переходом при номинальном обратном напряжении.
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Для учета реальных характеристик элементов каждый из пассивных элементов
представлен соответствующим RLC-звеном (1, 2, 3), параметры которого выбраны исходя из
статистически накопленных данных (1). Учет паразитных параметров также реализован и для
полупроводниковых элементов. Тем не менее, типовые значения паразитных параметров
монтажа и компонентов имеют большой разброс (1) (см. табл. 1).
С учетом всех дополнительных компонентов принципиальная электрическая схема
модели исследуемого преобразователя имеет вид, представленный на рис. 4

Рис. 4. Полная модель ПН с учетом паразитных параметров всех компонентов
(показаны максимальные значения)

В процессе моделирования получены результаты спектрального и амплитудного анализа
полной модели ПН для случаев с максимальными и минимальными значениями паразитных
компонентов (рис. 5 а, г и рис. 5 б, д) и для случая с минимальными паразитными параметрами
входного конденсатора Свх (рис.5 в, е)
Для всех графиков спектра напряжения параметры отображения едины: опорный уровень
− 0 дБ, вертикальный масштаб − 10 дБ/деление, полоса 0…30 МГц, разрешение 7.5 кГц.
Амплитудные представления переходных процессов в различных точках модели
показаны с различным масштабом в целях максимальной информативности представления.
Сигналограммы A, B, C, D соответствуют каналам осциллографа XSC1, представленного в
модели (см. рис. 4).
Паразитные параметры формируют в схеме резонансные контуры. Накопленная в
контурах энергия вызывает колебательные процессы в течение длительного времени после
переходных процессов, сто в свою очередь приводит к появлению значительного количества
дополнительных гармоник.
Результаты анализа при максимальных значениях паразитных параметров показали, что
переходные процессы модели содержат выбросы длительностью до 800 нс которые содержат
затухающие колебания с периодом более 11 нс. Т.о. очевидно наличие помех в полосе частот
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более 30 МГц. Спектр помех имеет периодическую структуру и плавное снижение
максимальных уровней от -15 дБ до -21дБ в полосе от 7.5 МГц до 30 МГц.
Минимальные

значения

паразитных

параметров

способствуют

значительному

ослаблению высокочастотных гармоник (до -45…-35 дБ) в полосе от 500 кГц до 30 МГц.
Длительность выбросов сократилась до 250 нс.

а − максимальные
значения (см табл.1)

б − минимальные
значения (см табл.1)

в − максимальные
значения (см табл.1)
при минимуме
ESR и ESL для Свх

г − 200 нс/деление

д − 100 нс/деление

е − 200 нс/деление

Рис. 5. Спектральные (а-в) и амплитудные (г-е) характеристики полной модели ПН
при различных параметрах паразитных компонентов

Применение близкого к идеальному входного конденсатора Свх приводит к значительному
ослаблению первых гармоник частоты управления преобразователем но не способно устранить
высокочастотные помехи. Длительность выбросов составляет порядка 450 нс.
Выводы
В

работе

проанализировано

спектральные

характеристики

полной

модели

преобразователя напряжения понижающего типа в полосе частот от 0 до 30 МГц с
разрешением 7.5 кГц. Частота преобразования 100 кГц, скважность сигнала − 2.
Наиболее значительное влияние уровень нежелательных возмущений имеют паразитные
параметры входного конденсатора Свх. При уменьшении эквивалентной индуктивности до
ESL  10 í Ã и эквивалентного сопротивления до ESR  0.05 Î ì

достигнуто уменьшение

низкочастотных составляющих (ниже 5 МГц) с -15 дБ[1В] до -45 дБ[1В].
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Для помех с частотами свыше 5 МГц снижение уровня с -15 дБ[1В] до -35 дБ[1В]
возможно только при снижении значения всех паразитных параметров элементов до
минимальных статистических значений.
Дальнейшее развитие работы авторы видят в исследовании влияния различных видов
модуляции управляющего напряжения на спектральные характеристики ИВЭП КТ с учетом
паразитных составляющих элементов.
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УДК 621.315.592
В.С. Іванов
ПЕРСПЕКТИВИ АМОРФНОГО КРЕМНІЮ ПРИ ПЕРЕХОДІ ДО ІІІ ПОКОЛІННЯ СОНЯЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ
У представленій статті розглядаються перспективи технології сонячних елементів
на базі аморфного кремнію. Такі сонячні елементи викликають великий інтерес завдяки
деяким перевагам у порівнянні зі звичайними сонячними елементами з кристалічного
кремнію. У статті обговорюються теперішні актуальні проблеми технології, різні види
методів осадження з парової фази, матеріали для виготовлення аморфно-кремнієвих
модулів.
In presented paper the trends of solar cell technology based on amorphous silicon are
discussed. Such solar cells are of great interest due to some advantages compared with
conventional crystalline silicon solar cells. The article discusses current technology issues,
various methods of chemical vapor deposition, materials for manufacturing amorphous-silicon
modules.
Ключевые слова: сонячний елемент, гідргенизований аморфний кремній, PECVD.
Key words: sollar cell, hydrogenated amorphous silicon, PECVD.
Вступ
Перші аморфні кремнієві плівки були представлені в 1965 як плівки "кремнію із силана",
нанесеного при розряді радіочастотного тліючого розряду [1]. Однак, знадобилося більше
десять років перш ніж Спеар і Лекомбер, учені з Університету Данді, продемонстрували, що
аморфний кремній має напівпровідникові властивості, показавши, що аморфний кремній може
бути легований n- і p-домішками, при додаванні фосфіну або диборану до суміші газу в
тліючому розряді відповідно [2]. Водень також відіграє важливу роль у легованні плівок
аморфного кремнію. Фактично, аморфний кремній, що придатний для електронних застосувань,
де потрібне легування напівпровідника, містить 10-20% водню. Тому аморфний кремній для
електронних приладів називають гідрогенизованим аморфним кремнієм (a-Si:H).
Через високий коефіцієнт поглинання a-Si:H у видимому діапазоні сонячного спектра
плівка a-Si:H товщиною в 1 мікрометр здатна поглинути 90% сонячної енергії придатної до
використання. Низька температура технологічної обробки дозволяє використовувати широкий
діапазон дешевих підложок, таких як скляна пластина, метал або фольга полімеру. Ці
особливості зробили a-Si:H багатообіцяючим кандидатом на дешеві тонкоплівкові сонячні
елементи, що розцінюються як сонячні елементи другого покоління для земного застосування.
Структура сонячних елементів з a-Si:H
Перші тонкоплівкові сонячні елементи на основі аморфного кремнію були комерційно
виготовлені компанією SANYO в 1980 році. Сьогодні, аморфно-кремнієві модулі виробляються
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Активний прилад

складається із трьох основних шарів, які утворюють p-i-n перехід, де р- та n-шари звичайно 1020 нм у товщину, а шар із власною провідністю від 100 до 300 нм, залежно від реалізації
приладу (рис. 1).

Рис. 1. Структури пристроїв, що використовуються для виготовлення сонячних елементів на основі
аморфного кремнію

Реалізація тонкоплівікових a-Si:H сонячних елементів є найрізноманітнішою, у порівнянні з
будь-якою

іншою

технологією

тонкоплівікових

сонячних

елементів.

Підложки

можуть

виготовляються з порівняно дешевих (стекло, нержавіюча сталь, гнучкі пластикові плівки, або
кераміка).
Щоб досягти найкращої продуктивності, прилад освітлюється через р-шар, але порядок
осадження залежить від певної структурної реалізації приладу. Шар n-типу наноситься спочатку
для конфігурації із прозорою підложкою (скло), а р-шар осаджується спочатку для структури з
непрозорою (гнучкою) підложкою (полімерні плівки). Електрод до шару n-типу

звичайно

виконується з ZnO з металевим відбивачем (Al або Ag), незалежно від структури приладу, щоб
поліпшити світлове захоплення (light trapping) в приладі. Електрод до р-шарую - це прозорий
провідний оксид (TCO - transparent conductive oxide), для якого використовується або SnO2, або
ZnO [3].
Технологія виготовлення
Звичайно використовуваним методом осадження для виготовлення a-Si:H достатньої
якості як на лабораторному, так і на індустріальному рівнях, є радіочастотне (13.56 МГц)
плазмове розщеплення SiH4, так званий метод плазмового осадження (rf PECVD - radio
frequency plasma-enhanced chemical vapor deposition) [4].
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Рис. 1. Схематичне зображення установки rf PECVD

Система осадження PECVD відносно проста й складається з п'яти основних частин (див.
рис. 2):


реакційна камера з ємнісно-спареними паралельними електродами;



система вакуумного насоса;



система розподілу газів;



ВЧ джерело енергії;



система нагрівання підложки.
Актуальні технологічні питання
Збільшення ефективності сонячних елементів з a-Si:H. Засновані на фундаментальних

дослідженнях, головні вдосконалення роботи очікуються в найближчому майбутньому за
рахунок збільшення струму тонкоплівкових кремнієвих сонячних елементів [5]. Це збільшення
виникає завдяки поліпшенню схем світлового керування, таких як світлове захоплення (light
trapping) і зменшення втрат при поглинанні світла. Для сонячних елементів, нанесених на скляні
пластини, істотним є також

вдосконалення матеріалу переднього електрода (TCO) з

оптимальною поверхневою структурою, яка призведе до поліпшення властивостей світлового
розсіювання. А для сонячних елементів, нанесених на (гнучкі) непрозорі підложки, вдосконалення текстурування й відбивної здатності заднього контакту. Постійну увагу потрібно
приділяти подальшому вдосконаленню опто-електронної якості a-Si:H і a-SiGe:H поглиначів,
легованих шарів і розділам між легованими шарами й шаром із власною провідністю.
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Усунення явища деградації фізичних властивостей елемента під дією сонячного
випромінювання, відомого як ефект Штеблера-Вронського (the Staebler-Wronski effect) [6]. Через
це явище початкова ефективність (15-30%) сонячного модуля з a-Si:H зменшується до 8-10%.
Повне розуміння ефекту Штеблера-Вронского в матеріалах на основі a-Si:H необхідно для того,
щоб зробити a-Si:H з покращеною стійкістю до світлового впливу. Погіршення під дією світла
може стримуватись при використанні тонких поглинальних шарів. Однак, використання тонких
поглиначів сильно залежить від створення ефективних технологій світлового захоплення в
сонячних елементах, що повинно передбачати достатнє поглинання в цих шарах.
Необхідна швидкість осадження повинна бути від 10 до 20 Å/с, щоб обмежити витрати на
використання устаткування для осадження a-Si:H, які значно впливають на вартість модулів.
Для досягнення більш високих швидкостей осадження було вжито два підходи. У першому були
детальніше досліджені експлуатаційні режими технології PECVD, що призвело до появи таких
технологій, як PECVD високої потужності під високим тиском (high pressure high power rf PECVD)
[4], PECVD з надвисокою частотою збудження плазми (vhf PECVD) [7], і мікрохвильове PECVD
[8]. Другий підхід сконцентрувався на дослідженні й розвитку нових методів осадження, таких як
хімічне осадження з парової фази з використанням гарячого філаменту (hot-wire CVD), відоме
також як каталітичне CVD [9] та розширюване теплове плазмове CVD (expanding thermal plasma
CVD) [10]. Центральне питання, що стосується до швидкості осадження, це як уникнути
підвищеного погіршення плівок, нанесених при збільшених швидкостях осадження, під дією
світла [6].
Вибір технології масового виробництва. Хоча осадження a-Si:H плівок є найважливішою
частиною виробництва сонячних елементів, повне виготовлення включає кілька етапів, які
суттєво впливають на загальну вартість сонячного модуля. Вони включають осадження
переднього TCO

електрода,

осадження

багатошарового заднього електрода,

лазерне

скрайбування для послідовного з'єднання субелементів, герметизацію й створення каркаса.
Структура сонячного елемента й конфігурація модуля визначають вибір послідовності етапів
виробництва, методів осадження й технологій, які будуть застосовані. Зараз існує три головні
технології по осадженню a-Si:H плівок: однокамерна серійна обробка, мультикамерна технологія
й прокатна (roll-to-roll) технологія. Переваги й недоліки конкретних технологічних систем
обговорені в [11]. Загальна тенденція - це збільшення розміру підложки, що зменшує вартість на
одиницю площі. Основні вимоги до установок виготовлення включають достатню надійність
технології

осадження,

високу

тривалість

роботи

крупносерійного

виробництва,

високу

продуктивність і правильний вибір процедури очищення технологічної камери.
Зниження витрат на матеріали. Вартість матеріалів значно впливає на повну вартість aSi:H модулів. Істотну частину становить вартість підложки, скляної плати або високотемпературо-стійкою полімерної фольги. Тому більш дешева тонка металева фольга, яка також
дозволяє використання неперервної прокатної (roll-to-roll) технології, є кращим вибором. У
випадку гнучких модулів звичайно застосовується відносно товстий фторполімерний герметик,
щоб гарантувати термін служби модуля до 20 років. Вартість герметика переважає у вартості
модуля, і тому розробка більш дешевих герметиків є однієї з найважливіших проблем вартості.
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Вибір підложки визначає прийнятні температури технології й послідовність кроків обробки. Вибір
газів для осадження a-Si:H шарів, їх чистота й наступна утилізація також мають фінансові
наслідки. Наприклад, використання германа (GeH4) для гетероперехідних сонячних елементів з
a-SiGe:H поглинальним шаром може суттєво збільшити матеріальні витрати.
Висновки
Щоб залишитися конкурентоспроможною з іншими технологіями тонкоплівкових сонячних
елементів, сонячних елементів на основі кристалічного кремнію й більш дешевих і продуктивних
сонячних елементів IІІ-го покоління, для технології сонячних модулів з аморфного кремнію
повинні бути розв’язані деякі труднощі. Ефективність модулів досить низька, і поки важко
припустити виготовлення модулів з ефективністю більше 10%. Однак a-Si:H модулі мають
найнижчий температурний коефіцієнт у порівнянні з будь-якою іншою технологією сонячних
елементів, і в такий спосіб річна вихідна потужність може бути рівною або навіть вище, ныж для
модулів з більш високою ефективністю. Наприклад, як показують багато досліджень, показник
вихідної потужності, перерахованої на 1 календарний рік, a-Si:H модулів перевищує такий для
модулів на основі кристалічного кремнію на 5-15 % [59]. Дві критичні проблеми, щоб поліпшити
конкурентнспроможність технології a-Si:H, повинні бути вирішені: підвищення стабільності
роботи, до якої звертаються при переході до тандемних nc-Si/a-Si структур і збільшення
швидкості осадження, щоб зменшити фінансові витрати, що особливо важливо для елементів
на основі нанокристалічного кремнію, де товщина шару із власною провідністю становить 1,5-2,0
мкм. Однак, є компроміс між продуктивністю й технологічним процесом, a-Si:H технологія також
має кілька переваг: різноманітність у реалізації й структурі приладу; обробка виконується при
досить низькій температурі, близько 200°C; доступність матеріалів не є проблемою при тому, що
використання SiH4 низьке; і те, що використання такої ж технології в промисловості плоских
панельних дисплеїв стимулює розвиток і підкріплює наукову базу для виготовлення a-Si:H
сонячних елементів.
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УДК 621.3
О.І. Іванов, Є.В. Біянов, О.О. Богдан
РОЗРОБКА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ГАЗОРОЗРЯДНОЮ ЕЛЕКТРОННОЮ ГАРМАТОЮ
У даній статті висвітлена проблема розробки системи керування газорозрядною
електронною гарматою, описана важливість вирішення данної проблеми, приведені
функціональна та структурна схеми системи керування газорозрядною електронною
гарматою. Розглядається

один з аспектів даної проблеми, а саме стабілізація та

керування струмом газорозрядної гармати зміною тиску в розрядному проміжку. Також
приведені

собливості

реалізації

системи

керування

газорозрядною

електронною

гарматою.
This article describes the problems of control system development discharge electron
gun, described the importance of the given decision problem, given the functional and
structural schemes of control discharge electron gun. We consider one aspect of this problem,
namely the stabilization and control gun discharge current change of pressure in the discharge
of soblyvosti promizhku.Takozh given control system discharge electron gun.
Ключові слова: газоразрядна електронно-променева гармата, система керування,
автоматичне керування, параметри.
Keywords: gas-discharge electron gun, control system, automatic control, options.
Вступ
В сучасних технологічних процесах широко використовуються прогресивні методи
термічної обробки матеріалів та виробів, в яких використовуються прискорені потоки електронів,
що генеруються електронними гарматами. Електронно-променеве нагрівання відрізняється
високою питомою потужністю в зоні нагрівання, можливістю локального нагріву окремих ділянок
матеріалів і виробів, малоінерційним керуванням просторовим положенням та потужністю
електронного променя, великим коефіцієнтом корисної дії. Термічна обробка відбувається в
розрідженному газі, що є гарним захисним середовищем та дозволяє обробляти різні матеріали,
в тому числі хімічно активні. Застосування електронно-променевого нагрівання дозволяє
підвищити якість процесів термообробки, зменшити енергоємність та вартість технологічного
обладнання та процесів, а в ряді випадків забезпечує проведення технологічних операцій,
виконання яких за допомогою інших методів нагрівання неможливе.
Електронні гармати, що формують технологічні електронні пучки, класифікують за
видами електронної емісії з катоду. В даний час найбільш розроблені і широко застосовуються
гармати з термокатодами. Основними перевагами їх в порівнянні з гарматами інших типів є
висока густина термоелектронної емісії і низька електронна температура термокатодів, що
забезпечує можливість отримання найбільш яскравих пучків різної потужності; їх недоліками є
низький ресурс і надійність роботи, що обумовлено використанням термокатодів.
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Важливість розв'язуваної задачі
Ефективним є застосування ГРЕГ з анодною плазмою для нанесення покриттів
складного складу в реактивному середовищі, яке має переваги перед термокатодними
випаровувачами, основною з яких є можливість роботи в різних газових середовищах при
середньому вакуумі та часткова іонізація робочих газів, потрапляющих в технологічну камеру
через гармату, що в деяких випадках не потребує іонізації додатковим розрядом. Застосування
ефективної розв’язки по тиску гармати та технологічної камери дозволяє застосовувати ГРЕГ
для напилення плівок металів.
Важливою умовою нормальної роботи ГРЕГ є забезпечення необхідного тиску газу в
гарматі та його стабілізація на заданому рівні. Тиск впливає на струм розряда, а також може
впливати на геометричні параметри електронного пучка, що пов’язано з змінами конфігурації та
напруженності поля в прикатодному просторі та процесами зіткнень частинок в газі.
На струм розряду суттевий вплив можуть виявляти зміни емісійних властивостей катоду
в часі під дією іонного бомбардування та процесів в зоні дії електронного пучка. Цей вплив може
компенсуватися відповідною зміною тиску або зміною концентрації анодної плазми з допомогою
допоміжного розряда.
Стабілізацію та керування потужністю пучка доцільно виконувати керуючи струмом
розряду ГРЕГ при сталій напрузі живлення. При цьому керування струмом можна здійснювати
регулюванням тиску в гарматі. Зараз відомі системи автоматичного регулювання тиску в
технологічних камерах вакуумних установок або струму розряду технологічних газорозрядних
джерел заряджених частинок шляхом напуску газу в вакуумну камеру при безперервній її
відкачці, а також виконуючі пристрої, які використовуються або можуть використовуватись в
таких системах автоматичного регулювання тиском.
Втім застосування таких пристроїв для керуванням струмом ГРЕГ в більшості випадків
неможливо, оскільки потрібні спеціальні системи керування, що будуть забезпечувати необхідні
характеристики керування.
Особливістю ГРЕГ є сильний взаємозв'язок параметрів і залежність їх від різноманітності
процесів, що відбуваються на електродах і в розрядному проміжку гармати. Тому для
проектування пристроїв і систем, що забезпечують стабілізацію параметрів таких гармат,
необхідно розглянути взаємозв'язок цих параметрів і вибрати способи, що забезпечують
ефективне керування ними.
Розглянемо взаємозв'язок основних параметрів ГРЕГ. Енергія електронів ЕЕ в пучку
електронної гармати визначається напругою катодного падіння потенціалу UК, приблизно
рівного напрузі, прикладеній між катодом і анодом гармати UГ (UК ≈ UГ). Величина розкиду
електронів пучка по швидкостях ΔUГ характерна для конкретного типу гармат і має важливе
значення при їх розробці, але для технологічних гармат як вихідний параметр в більшості
випадків не враховується. Отже, для електронної гармати ВТР параметром, що характеризує
енергію електронів пучка, є значення напруги UГ. При цьому стабільність параметра UГ залежить
від характеристик високовольтного джерела живлення, а також від стабільності електричної
провідності ГРЕГ в процесі її роботи.
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Функціональна та структурна схеса системи керування. Фізична модель розробленої

системи автоматичного керування представлена електро-фізичною схемою на рис. 1. Система
складається з газорозрядної електронної гармати 1 з променепроводом 2, датчика струму
гармати 3, електронного регулятора 4, натікача газу, який містить електромагнітний привід 5,
дозуючий пристрій 6 і газову камеру 7, каналу для напуску газу 8, що з’єднує натікач з гарматою,
вакуумної камери 9, вакуумопровода 10, що з’єднує вакуумну камеру з вакуумним насосом 11.
Безперервне відкачування гармати відбувається через її променепровід. Датчиком струму
гармати є низькоомний опір, включений послідовно в низьковольтну ділянку кола розряду.

Рис. 1. Електро-вакуумна функціональна схема системи автоматичного керування струмом
гармати

У процесі роботи гармати сигнал з датчика струму розряду поступає в електронний блок
керування, де порівнюється із заданою опорною напругою, встановленою залежно від
необхідної величини струму розряду, посилюється ПІД-підсилювачем і підсилювачем потужності
і поступає на натікач. Залежно від величини сигналу керуючої дії натікач змінює потік газу в
гармату, що знаходиться під безперервним відкачуванням, встановлюючи тиск в ній таким, при
якому струм розряду відповідає заданому.
У відомих системах автоматичного керування тиском або струмом розряду джерел
заряджених частинок пристроєм напуску газу служать электрично-керовані натікачі, що являють
собою клапан, переміщення рухомої частини якого здійснюється за допомогою теплового,
п'єзоелектричного, серво- або електромагнітного приводу. Тип приводу і його конструктивні
особливості визначають час спрацьовування натікача. Найдинамічнішими з них є натікачі з
електромагнітним і п’єзоприводом.
Для систем автоматичного керування струмом ГРЕГ доцільним є розробка та
застосування малоінерційних натікачів з електромагнітним приводом, що характеризуються
рисим часом спрацьовування, надійністю в роботі, відносною простотою і дешевизною у
виготовленні. Основними елементами конструкції електромагнітного натікача є прямоходовий
електромагніт, що складається з обмотки, магнітопровода і якоря, і дозуючий пристрій, що є
клапаном, рухомим штоком якого служить якір електромагніту, підпружинений до сідла клапана
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пружиною. Пропускна здатність такого натікача залежить від положення штока відносно сідла
клапана і змінюється при зміні струму обмотки електромагніту.
Використавши операторну форму запису системи автоматичного керування струмом
ГРЕГ, представимо її у структурному вигляді (рис.2),

Рис. 2. Структурна схема системи автоматичного керування струмом ГРЕГ в замкненому вигляді.

де передаточні функції ланок мають вигляд
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W6  p   k 6, де k 6  S П ;
WГ  p   k Г ;
W Д  p   k Д , де k Д  R Д .
Тоді ГРЕГ з системою відкачування і напуску газу як об’єкт може бути описана передавальною
функцією

Wоб  p  

W1  p W2  p W3  p W4  p WГ  p 
.
1  W4  p W5  p W6  p 

Передавальна функція замкненої системи Wзам(p), наприклад, для каналу „завдання регулятору
– вихід об'єкту” матиме вигляд

Wзам  p  

Wоб  p 
,
1  W рег  p W Д ( р)Wоб  р 

де Wрег(p )– передаточна функція регулятора.
Передаточна функція регулятора визначається вибраним законом регулювання. Для системи
автоматичного керування струмом ГРЕГ зміною тиску, де інерційність газодинамічних процесів в
системах відкачування і напуску газу є істотними, виберемо пропорційно-інтегральнодиференціальний закон регулювання
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1
W рег  p   k рег 1 
 Т п р ,
 Ті р

де kрег – коефіцієнт передачі регулятора; Ті – час ізодрому; Тп – час передування.
Отримана структурна схема, побудована на основі базової моделі системи автоматичного
керування струмом ГРЕГ, в зручному та наглядному вигляді представляє даний процес
керування. Всі інші рівняння, що вводяться в дану модель, є її уточненням на окремих етапах
технологічного процесу та можуть розглядатися як сигнали збурення, що відпрацьовує дана
система.
Особливості реалізації
У даний час відомі системи автоматичного регулювання тиску (САРТ) в технологічних
камерах вакуумних установок або струму розряду технологічних газорозрядних джерел
заряджених частинок шляхом напуску газу у вакуумну камеру при безперервному її
відкачуванні, а також виконавчі пристрої, які використовуються або можуть використовуватися в
таких САРТ.
В якості виконавчих пристроїв, що здійснюють напуск газу, у вакуумну камеру
застосовують

дистанційно керовані,

що відрізняються

типом

приводу,

конструкцією

і

матеріалами запирального механізму, режимом роботи (аналоговий, імпульсний) та ін. Пряме
використання цих натікачів в системі керування струмом ГРЕГ можливе лише в окремих
випадках, проте розгляд їх особливостей і функціональних характеристик представляє інтерес
при розробці виконавчих пристроїв для систем автоматичного керування струмом розряду ГРЕГ
шляхом зміни тиску.
Основою принципу роботи натікачів з електромагнітним приводом є ефект притягання
поверхонь двох тіл з магнітного матеріалу між якими протікає магнітний потік. Як правило
використовуються електромагніти соленоїдного типу короткоходові з поступальним рухом якоря,
що забезпечують великі значення сили притягання поверхонь якоря і стопа при відносно
малому ходу якоря.
З відомих систем автоматичного керування тиском представляють інтерес системи, де як
виконавчий пристрій використовуються натікачі з електромагнітним або п’єзоприводом. Для
зменшення пульсацій регулюючого потоку газу, що викликає коливання струму розряду, у
вихідному штуцері натікача встановлений дроселюючий вентиль, що значно збільшувало
постійну часу регулювання.

Недоліком

описаної

системи є також невеликий ресурс

запирального пристрою натікача, що працює в імпульсному режимі і пульсації регульованого
потоку газу, що поступає в область розряду, що неприпустимо при кеурванні струмом розряду
ГРЕГ.
Вакуумній техніці розроблена велика кількість натікачів, що застосовуються в системах
автоматичного регулювання тиску. Проте для керування струмом ГРЕГ, де потрібні виконавчі
пристрої з високими динамічними характеристиками, лише в окремих випадках можуть
застосовуватися розроблені натікачі з електромагнітним або п’єзоелектричним

приводом.

Відомі системи напуску газу, що застосовуються для автоматичного регулювання тиску
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розріджених газів у вакуумних камерах технологічних установок або струму розряду
газорозрядних

джерел

заряджених

частинок,

не

повністю

забезпечують

вимоги,

що

пред'являються до стабільності і точності регулювання параметрів ГРЕГ. Застосування таких
пристроїв для керування струмом ГРЕГ в більшості випадків неможливе, що вимагає розробки
систем і пристроїв, які забезпечують необхідні характеристики керування.
Рішення таких задач може бути досягнуте розробкою систем автоматичного керування
струмом ГРЕГ зміною тиску безпосередньо під конкретне електронно-променеве устаткування із
заданими газодинамічними характеристиками та з урахуванням вимог технологічних процесів,
що проводяться на даному устаткуванні, до стабільності і керованості параметрів ГРЕГ.
Висновки
Для широкого застосування в промисловості технологічних електронних гармат ВТР
необхідно підвищення стабільності їх параметрів. При цьому, розробка пристроїв та систем, що
забезпечують стабілізацію параметрів таких гармат повинна базуватися на системному підході
із застосуванням комп’ютерного моделювання процесів і пристроїв керування.
Найважливішим параметром ГРЕГ ВТР є потужність електронного пучка, стабілізацію і
керування якої доцільно здійснювати регулюванням струму розряду гармат при постійній
прискорюючій напрузі. При цьому ефективне керування струмом ГРЕГ можна здійснювати
зміною тиску в розрядному проміжку шляхом напуску газу в гармату за допомогою
малоінерційного натікача при неперервній її відкачці.
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УДК 621.3
О.Л. Капустьянов
ТВЕРДОТІЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ЗОБРАЖЕННЯ
Наведені параметри та характеристики перспективних твердотільних детекторів із
прямим та непрямим перетворенням рентгенівських квантів у електричний сигнал.
Відзначені

переваги

плоских

детекторів

порівняно

з

рентгенівською

плівкою,

запам’ятовуючими пластинами комп’ютерної радіографії та рентгенівськими електроннооптичними перетворювачами.
The parameters and characteristics of perspective flat panel detectors (FPDs) with direct
and indirect conversion of X-Rays into electric signal are presented. The advantages of FPDs
over X-ray film, computed radiography image plates and image-intensifier tubes are given.
Ключові слова: плоский детектор, КМОП, ПЗЗ, рентген.
Key words: Flat Panel Detector, CMOS, CCD, X-Ray.
Вступ
Розглянуті сучасні твердотільні перетворювачі рентгенотелевізійних систем (РТВС), які
використовуються

у

дефектоскопії

та діагностиці.

Системи отримання

рентгенівського

зображення поділяються на системи із запам’ятовуванням зображення та реального часу.
Останні в свою чергу розділяють на системи із непрямим та прямим перетворенням
рентгенівських квантів в електричний сигнал [1]. До непрямих перетворювачів сигналів
відносяться рентгенівські електронно-оптичні перетворювачі (РЕОП), які працюють сумісно із
передавальними камерами на ПЗЗ або КМОП структурах [2]. РТВС із використанням
монокристалічних екранів мають ряд переваг перед РЕОП. Вартість таких систем менша, але
для них потрібні високочутливі ПЗЗ та КМОП структури [3]. Перспективними у даний час є
твердотільні детектори (ТД) із прямим та непрямим перетворенням рентгенівських квантів у
електричний сигнал.
ТД непрямого перетворення рентгенівського випромінювання
У детекторах непрямого перетворення рентгенівські кванти поглинаються моно- або
полікристалічним сцинтилятором і перетворюються у видиме зображення. Сцинтилятор
нанесений на матрицю фотодіодів безпосередньо або через проміжну волоконно-оптичну
пластину.
Матриці ТД із непрямим перетворенням виготовляють з аморфного кремнію (aSi), а
сцинтилятори – із йодиду цезію (CsI), йодиду натрію (NaI) або оксисульфіду гадолінію (Gd2O2S)
[1 - 3]. CsI доцільно застосовувати для енергій рентгенівських квантів, більших
33 кеВ, а Gd2O2S – для енергій менших 33 кеВ. На рис. 1 зображені структури таких
сцинтиляторів та представлені функції розсіювання світла у них. Менше розсіювання у
монокристалічному

CsI дозволяє отримати більшу роздільну здатність детектора. Іншою
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перевагою CsI над Gd2O2S є його голчаста структура, яка служить провідником видимого
світлового потоку [3].

Рис. 1. Структури сцинтиляторів із Gd2O2S (а) та CsI (б)

У ряді випадків між ПЗЗ матрицею та сцинтилятором розміщують волокно-оптичну
пластину, форма якої може бути прямокутна, циліндрична або конусоподібна. Для збільшення
площі робочої поверхні застосовують формати волоконної оптики 2.5:1 та 1.4:1. Для отримання
високоякісного зображення кожному пікселю матриці має відповідати 9 оптичних волокон. Така
конструкція підвищує ефективність передавання оптичного сигналу, контрастність та чутливість,
зменшуючи при цьому допустимі спотворення [4].
У табл. 1 наведені деякі перспективні ТД із непрямим перетворенням фірм Hamamatsu,
Perkin Elmer та Princeton Instruments (PI).
Таблиця 1. Порівняння параметрів твердотільних детекторів

Фірми

Hamamatsu

Одиниці

Perkin Elmer

PI

вимірювання

C7942CA-22

C7943CA-22

XRD 1621 N

Nano-XF 11000

Тип детектора

-

2

2

1

3

Cцинтилятор

-

CsI

CsI

CsI

GdOS

пікселів

2240х2344

1216х1220

2024x2024

4008x2672

мкм

50х50

100х100

200x200

9x9

пар ліній/мм

8

5

3

55

мм

120х120

125х125

410x410

36x24

кеВ

20 - 100

20 - 100

20 - 450

40 - 80

кадрів/сек

9

30

15

5

-

відсутня

відсутня

відсутня

1.4:1

Параметри

Кількість
активних
елементів
Розміри пікселя
Роздільна
здатність
Розміри панелі
Енергетичний
діапазон
Частота змінюв.
кадрів
Волоконна
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оптика
Динамічний

-

2000

4300

77 дБ

-

електронів

1100

2300

-

20

діапазон
СКЗ шумів

СКЗ – середньоквадратичне значення.
Типи детекторів:
1. Сцинтилятор осаджений на матрицю фотодіодів з аморфного кремнію.
2. Сцинтилятор як окрема пластина та матриця фотодіодів з аморфного кремнію.
3. Сцинтилятор – оптоволокно – матриця фотодіодів.

Рис. 2. Частотно-контрастні характеристики ТД

На рис. 2 зображені частотно-контрастні характеристики ТД фірми Hamamatsu [5]. У ряді
випадків для матриць із високою роздільною здатністю використовується об’єднання декількох
пікселів (біннінг), що підвищує чутливість матриці при незмінній контрастній чутливості та
зменшенні роздільної здатності [7].
ТД прямого перетворення рентгенівського випромінювання
Матриці детекторів із прямим перетворенням виготовляють з кремнію (Si), аморфного
селену (aSe) та монокристалічного теллуріду кадмію (CdTe). Вони мають великий динамічний
діапазон, оскільки в них відсутнє проміжне перетворення рентгенівських квантів у видиме
зображення. При однаковій товщині поглинання в пластині з аморфного селену квантова
ефективність менша, ніж у голчастому кристалічному йодиду цезію, і швидко спадає з ростом
енергії квантів [8].
Фірма Hamamatsu випускає лінійні детектори

на основі теллуріду кадмію (модель

C10413). Його енергетичний діапазон знаходиться в межах від 30 кеВ до 1000 кеВ, максимальна
ефективність детектування – 82 % при 150 кеВ. [9]
Фірма Princeton Instruments виготовляє ТД із прямим перетворенням, до складу яких
входять ПЗЗ матриці. Внутрішня будова та спектральні характеристики таких детекторів
зображені на рис. 3, 4.
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Рис. 3. Структури ТД із прямим перетворенням
а – із фронтальним опроміненням; б – із тиловим опроміненням

Рис. 4. Спектральні характеристики ТД
1 – із тиловим опроміненням; 2 – із фронтальним опроміненням

Завдяки відсутності шару вільного поля, у ПЗЗ із тиловим опроміненням електрони
генеруються всередині епітаксіального шару. Енергетичний діапазон ПЗЗ із тиловим
опроміненням ширший за ПЗЗ із фронтальним. Оптимальна товщина епітаксіального шару, яка
відповідає найвищій квантовій ефективності для цих приладів залежить від довжини хвилі
рентгенівського випромінювання.
Для енергій менших 150 кеВ фотоелектричний ефект переважає ефект Комптона та
флуоресценцію. Рухаючись усередині ПЗЗ структури, рентгенівські кванти втрачають частину
своєї енергії та утворюють електронно-діркові пари. Для утворення однієї такої пари у кремнію
необхідна енергія рентгенівського кванту 3.65 еВ.
Заряд, утворений у шарі вільного поля, переноситься дифузією, а потім або рекомбінує,
або досягає межі збідненого шару. Досягши (або утворившись всередині) збідненого шару, він
швидко переміщується до матричної структури із мінімальними радіальними відхиленнями.
Заряд, утворений біля краю пікселя або глибоко всередині підкладки, може перерозподілятись
між пікселями, що ускладнює процес зчитування.
Перспективними є моделі PIXIS-XO, PIXIS-XB, PI-MTE фірми PI. Детектор PIXIS-XO має
кількість пікселів 2048х2048, робоча площу 27.6х27.6 мм та енергетичний діапазон від
30 еВ до 20 кеВ. Розміри пікселя становлять 13.5х13.5 мкм, СКЗ шумів – 3 електрони, товщина
епітаксіального шару – 15 мкм. Для захисту від потрапляння випромінювання оптичного
діапазону на поверхні датчика розміщують берилієву пластину [4].

310
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

Недоліком ТД із прямим перетворенням в даний час є те, що високоенергетичні кванти
спричиняють незворотні процеси, які призводять до зростання темнового струму та зменшення
ефективності

переміщення

заряду.

Ведуться дослідження

різних

матеріалів з метою

розширення енергетичного спектру ТД.
Висновки
Пошук альтернативних методів отримання рентгенограм у системах дефектоскопії та
радіографії

є актуальним для

заміни існуючих

рентгенівських

плівок та фосфорних

запам’ятовуючих пластин.
Безпосередній контакт сцинтилятора та матриці фотоприймачів в плоских панелях
збільшує ефективність збирання світлового потоку, зменшує габарити та масу порівняно з
перетворювачами із об’єктивами. Плоскі панелі мають великий динамічний діапазон. По
просторово-частотним характеристикам ТД досягають рівня рентгенівських плівок.

Для

цифрових ТД розроблені методики калібрування та компенсації структурних шумів. Така
процедура покращує контрастну чутливість та дозволяє досягти контрасту 0.1%. Відношення
сигнал/шум для розповсюджених рентгенівських плівок становить 250, для систем комп’ютерної
радіографії з фосфорними запам’ятовуючими пластинами – 300. У випадку ТД відношення
сигнал/шум досягає 500 (для моделі C7942CA-22) [5].
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УДК 621.391
М.В. Кириченко
ЛОКАЛЬНА ЦИФРОВА СИСТЕМА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
Розглянуто особливості побудови локальної цифрової системи мобільного зв’язку
та завадостійкого коду Хемінга для неї.
The features of the local digital mobile communication systems and construction
interference protected Heminha code for it.
Ключові слова: мобільний зв’язок, рухома станція, базова станція, відстань між
передавачем і приймачем.
Key words: mobile communications, mobile station, base station, distance between transmitter
and receiver.
Вступ
Серед сучасних телекомунікаційних засобів найбільш стрімко розвиваються системи
стільникового радіотелефонного зв'язку. Використання сучасної технології дозволяє забезпечити
абонентам таких систем високу якість мовних повідомлень, надійність і конфіденційність зв'язку,
захист від несанкціонованого доступу в мережу і мініатюрність радіотелефонів. Розглянута
система дає можливість забезпечення якісним телефонним зв'язком офісів, котеджів, пансіонатів,
лікарень, дачних селищ, а також організації оперативного зв'язку при проведенні виставок,
конференцій, будівельних робіт і т. п.
Особливостями

даної

системи

є

її

мобільність,

локальність,

завадостійкість,

екологічність. Дана система може застосовуватись для швидкого зв’язку на обмеженій території
.
Структура рухомої станції
В найпростішому випадку розглядається зв’язок між рухомою станцією і базовою.
Блок-схема рухомої станції приведена на рис.1. До її складу входять:
1. Блок управління;
2. Приймальнопередавальний блок:
 Тракт прийому;
 Тракт передачі;
 Тракт синтезатора частот – відбувається формування опорних частот і
забезпечення перестройки прийомопередатчика по частотним каналам;
 Цифровий тракт (інформаційний тракт) забезпечує обробку НЧ інформації перед
процесом модуляції і після її демодуляції.
3. Антенний блок.

312
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2011»е

Рис. 1. Блок-схема рухомої станції

Сигнал з виходу антени надходить на вхід приймача через циркулятор (перемикач вх.
приймача і вих. передавача) і смуговий фільтр.
Вхідний сигнал посилюється малошумливим підсилювачем тракту прийому і надходить у
змішувач, де перетворюється на першу проміжну частоту.
Відбувається демодуляція даних, після чого вони надходять в інформаційний тракт для
подальшої обробки.
Паралельно в тракті проміжної частоти формується сигнал, пропорційний рівню
прийнятого сигналу. Це сигнал оцінки рівня прийнятого сигналу - RSSI. Він надходить
безпосередньо на АЦП контролера пакетів.
У тракті передачі дані формуються в процесорі інформаційного тракту. Сформовані дані
надходять на модулятор, що представляє собою генератор, керований напругою.
Модульований сигнал поступає на змішувач тракту передачі, де переноситься в робочий
діапазон. Далі, сигнал надходить на підсилювач потужності, де посилюється до необхідного рівня,
і, через захисний смуговий фільтр і циркулятор, надходить на вхід антени.
До складу передавача входять:
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 Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) - перетворює в цифрову форму сигнал з
виходу мікрофона, і вся подальша обробка та передача сигналу мовлення виробляються в
цифровій формі, аж до зворотного цифро-аналогового перетворення;
 Кодер мови здійснює кодування сигналу мовлення - перетворення сигналу, Що має
цифрову форму, за певними законами з метою скорочення його надмірності, тобто з метою
скорочення обсягу інформації, що передається по каналу зв'язку;
 Кодер каналу - додає в цифровий сигнал, одержуваний з виходу кодера мови,
додаткову (надлишкову) інформацію, призначену для захисту від помилок при передачі сигналу
по лінії зв'язку; крім того, кодер каналу вводить до складу переданого сигналу інформацію
управління, що надходить від логічного блоку. У кодері каналу відбувається введення коду
Хемінга, яке полягає у додаванні до цифрового сигналу контрольних символів, які розміщуються
на позиціях 2n . Таким чином тепер кодова комбінація, на приклад з восьми інформаційних
символів 10011011 , прийме вигляд 1001r4 101r3 1r2r1 , де r1, r2 , r3 , r4 - перевірочні символи. Щоб
знайти значення перевірочних символів складається таблиця, в яку записуються усі кодові
комбінації окрім нульової, а з права розміщується кодова комбінація:
Таблиця 1. Знаходження контрольних символів

S4

S3

S2

S1

1.

0

0

0

1

r1

2.

0

0

1

0

r2

3.

0

0

1

1

1

4.

0

1

0

0

r3

5.

0

1

0

1

1

6.

0

1

1

0

0

7.

0

1

1

1

1

8.

1

0

0

0

r4

9.

1

0

0

1

1

10.

1

0

1

0

0

11.

1

0

1

1

0

12.

1

1

0

0

1

Далі записуються суми по модулю два :
S1  r1  1  1  1  1  0
S2  r2  1  0  1  0  0
S3  r3  1  0  1  1
S4  r4  1  0  0  1

Якщо сума одиниць у строчці парна, то r  0 , якщо не парна - r  1 .
Тоді r1  0; r2  0; r3  1; r4  1 ;
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 Блок шифрування – відповідає за перетворення даних, які поступають від кодеру каналу,
з метою приховання інформації;
 Модулятор - здійснює перенесення інформації кодованого відеосигналу на несучу
частоту.
Приймач за складом в основному відповідає передавача, але із зворотними функціями
входять до нього блоків:
 Демодулятор виділяє з модульованого радіосигналу кодований відеосигнал, що несе
інформацію;
 Блок дешифрування – здійснює зворотне перетворення даних до тих, що відбулися у
блоці шифрування;
 Декодер каналу виділяє з вхідного потоку керуючу інформацію і направляє її на логічний
блок; прийнята інформація перевіряється на наявність помилок, І виділені помилки по
можливості виправляються; до подальшої обробки прийнята інформація піддається зворотної
(по відношенню до кодеру) перепакування;
 Декодер мови відновлює надходить на нього з декодера каналу сигнал мовлення,
переводячи його в природну форму, з властивою йому надмірністю, але в цифровому вигляді;
 Цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП) перетворить прийнятий сигнал мовлення в
аналогову форму і подає його на вихід динаміка;
 Еквалайзер

служить

для

часткової

компенсації

спотворень

сигналу

внаслідок

багатопроменевого розповсюдження; по суті, він є адаптивним фільтром, Що настроюється за
навчальною послідовності символів, що входить до складу переданої інформації; блок
еквалайзера не є, взагалі кажучи, функціонально необхідним і в деяких випадках може бути
відсутнім.
Крім передавача і приймача, в прийомопередаючий блок входять логічний блок і
синтезатор частот. Логічний блок - це, по суті, мікрокомп'ютер зі своєю оперативної та постійної
пам'яттю, що здійснює управління роботою рухомий станції. Синтезатор є джерелом коливань
несучої частоти, що використовується для передачі інформації по радіоканалу.
Структура базової станції
Блок-схема базової станції наведена на рис.2.

Рис. 2. Блок-схема базової станції
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Наявність декількох приймачів і такого ж числа передавачів дозволяє вести одночасну
роботу на декількох каналах з різними частотами.
Однойменні приймачі та передавачі мають спільні перебудовувані опорні генератори, що
забезпечують їх злагоджену перебудову при переході з одного каналу на інший. Для забезпечення
одночасної роботи N приймачів на одну приймальню і N передавачів на одну передавальну антену
між приймальною антеною і приймачами встановлюється дільник потужності на N виходів, а між
передавачами та передавальною антеною - суматор потужності на N входів.
Приймач і передавач мають ту ж структуру, що і в рухомий станції рис.1., за винятком
того, що тут у них відсутні ЦАП і АЦП, оскільки і вхідний сигнал передавача, і вихідний сигнал
приймача мають цифрову форму.
Блок сполучення з лінією зв'язку здійснює пакування інформації, що передається по лінії
зв'язку на центр комутації, і розпаковування прийнятої від нього інформації.
Контролер базової станції, що представляє собою досить потужний і досконалий
комп'ютер, забезпечує управління роботою станції, а також контроль працездатності всіх
вхідних в неї блоків і вузлів.
Висновки
Було розглянуто будову рухомої та базової станції локальної цифрової системи
мобільного зв’язку, досліджено роботу станцій за структурними схемами. До переваг даної
системи слід віднести: мобільність, висока завадостійкість, менше, в порівнянні з мобільними
телефонами, опромінення абонента.
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УДК 621.397.13
С.О. Кот
СПЕКТРИ ІМПУЛЬСНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТРУБКИ
Змодельований спектр випромінювання імпульсних рентгенівських трубок з
врахуванням змінювання анодної напруги та анодного струму трубки, тривалості
імпульсу, матеріалів аноду та вихідного вікна. Розрахований еквівалентний енергетичний
спектр – розподіл за енергіями щільності потоку квантів випромінювання, що
генерується рентгенівською трубкою на протязі одного імпульсу.
Emission spectrum of pulsed x-ray tubes with regard to changing the anode voltage and
anode current of the tube, pulse duration, anode materials and the original window have been
simulated. Calculated equivalent power spectrum – the distribution of energies of the density
of quantum radiation generated by x-ray tube during one pulse.
Ключові слова: дефектоскопія, рентгено-телевізійна система, енергетичний спектр.
Key words: radiography, x-ray system, radiation energy spectrum, reflection anode.
Вступ
На сьогоднішній день рентгенівські системи імпульсної дії використовуються у медицині,
дефектоскопії, митній службі та різних технологічних процесах. Завдяки ряду суттєвих
позитивних якостей (мала вага та габарити, простота конструкції, можливість як панорамного,
так і напрямленого просвічування, мала потужність, що споживається) апарати отримали
найбільше використання у техніці неруйнівного контролю матеріалів в польових умовах, в
наукових та виробничих підприємствах, в яких відсутні стаціонарні лабораторії з великим
захистом від рентгенівського опромінення. В імпульсному режимі трубка працює без водяного чи
масляного охолодження, оскільки її охолодження здійснюється природним шляхом в інтервалах
між імпульсами. Крім того, при роботі в імпульсному режимі спрощується схема джерела
живлення та знижуються вимоги електричної ізоляції [1].
Існуючі математичні моделі рентгенівського випромінювання відносяться в основному до
рентгенівських систем неперервної дії. Тому актуальним є моделювання енергетичних спектрів
імпульсних рентгенівських систем, спектр випромінювання в яких змінюється на протязі
тривалості імпульсу. Результати, наведені в [2], є спрощеними і не враховують в загальному
вигляді змінювання анодної напруги та струму в процесі формування рентгенівського
випромінювання.
В роботі розглядається математичне моделювання характеристик випромінювання
імпульсних рентгенівських трубок з врахуванням їх геометрії і матеріалів вихідного вікна та
аноду.

Збірник статей. Частина 1е

317

1. Спектри випромінювання рентгенівських трубок неперервної дії
Відома апроксимуюча формула [3] для енергетичного спектру щільності потоку квантів в
одиницю часу n0 ( E ) на відстані r від аноду рентгенівської трубки, що описує процес
формування спектру при генерації випромінювання в трубці:

n0 ( E ) 

k1iZ ( Emax  E )
 ( E )ctg  2
 exp[ m
( Emax  E 2 )  0 ( E ) H 0 ],
2
r E
m c

(1)

де k1  1.1 1012 с  квант / А  кВ; Z - атомний номер матеріалу анода; E – енергія квантів
рентгенівського випромінювання в кэВ; Emax – максимальна енергія електронів, що відповідає
анодній напрузі на трубці в кэВ; i – анодний струм в А; r – відстань від анода рентгенівської
трубки до точки, де розраховується n0 ( E ) , в см; H0 – товщина вихідного вікна рентгенівської
трубки в см;  m (E ) і  0 ( E ) - лінійні коефіцієнти поглинання рентгенівського випромінювання
матеріалу анода та вікна рентгенівської трубки в см 1 ;  m - густина матеріалу анода в г / см 3 ;

 - кут нахилу анода; с – постійна Томсона-Відінгтона.
З аналізу формули (1), видно, що спектр випромінювання рентгенівської трубки
неперервної дії залежить від конструктивних особливостей та матеріалу аноду, вікна
рентгенівської трубки, а також анодного струму, напруги та кута нахилу анода. Відносна похибка
розрахованого спектру за формулою (1) у порівнянні з експериментальними даними не
перевищує декількох процентів при апроксимації коефіцієнтів поглинання рентгенівського
випромінювання матеріалу анода та вихідного вікна трубки сплайнами 3-го порядку [3].
Розраховані спектри випромінювання рентгенівської трубки неперервної дії для різних
напруг на аноді Ua=150 кВ та 180 кВ,  =30º і при різних значеннях i (5 мА, 10 мА, 20 мА)
зображені на рис. 1. З графіків видно, що при збільшенні (зменшенні) струму абсолютне
значення спектру відповідно збільшується (зменшується) пропорційно, а форма енергетичного
спектру не змінюється. Змінювання анодної напруги змінює не тільки абсолютні значення, а
також форму спектру. Встановлено, що змінювання кута нахилу анода в значно меншій мірі
впливає на спектр випромінювання.
Тому при розрахунку спектру випромінювання імпульсної рентгенівської трубки необхідно
враховувати змінювання анодної напруги та анодного струму на протязі формування імпульсу.
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Рис. 1. Енергетичні спектри випромінювання апарату неперервної дії для: Ua=150 кэВ та 180 кеВ
(пунктирні лінії),

 =30º (а); i=0,5 mA, 10 mA, 20 mA.

2. Спектри випромінювання імпульсної рентгенівської трубки та еквівалентний
енергетичний спектр.
В більшості рентгенівських імпульсних трубок використовуються рефлекторні або
трансмісійні прострільні аноди [4].
Трансмісійний анод виготовляється з танталової або вольфрамової фольги (товщиною 20
-100 мкм). Випромінювання в трубках з трансмісійним анодом проходить крізь анодну фольгу та
розповсюджується перпендикулярно її площині.
Рефлекторний анод є тонкою голкою з важкого металу (вольфраму, молібдену, міді та ін.)
діаметром 2 – 6 мм. Він загострений під деяким кутом (10º – 30º). Випромінювання в трубках з
рефлекторним анодом розповсюджується в напрямку осі голки, проходячи крізь порожнину
циліндричного катоду та вихідне вікно з берилію.
Врахування імпульсного режиму роботи трубки означає, що значення Emax , яка відповідає
напрузі на аноді трубки U , і значення струму анода i треба замінити на функції, що виражають
залежності цих параметрів від часу. Часові залежності напруги та струму для імпульсних
рентгенівських трубок визначаються електричною схемою живлення і фізичними процесами в
рентгенівській трубці та розряднику. В [4] показано, що для трубок з вибуховою емісією типова
форма імпульсів напруги на аноді та анодного струму мають вигляд, показаний на рис. 2, а (у
відносних одиницях – в.о.).
Також треба врахувати, що значення максимального анодного струму imax (в А) для
імпульсних трубок залежить від максимальної енергії Emax (в кеВ) і може бути апроксимована
виразом [4]:
3/ 4
,
imax ( Emax )  1.12 106 (C / d )1/ 2 Emax

(2)

де С – ємність конденсатора, що розряджається на імпульсну рентгенівську трубку в Ф; d
– відстань між анодом та катодом трубки в см.
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Для розрахунків характеристик рентгенівського випромінювання форми імпульсів анодної
напруги та анодного струму апроксимувалися квадратичними сплайнами (рис. 2, б), які
приведені до абсолютних значень (шкала напруги – до кВ, шкала струму – до А) при
максимальній напрузі U= 120 кеВ, r= 30 см, товщині берилієвого вікна H0 = 4 мм, повній
тривалості імпульсів напруги та струму

 = 25 нс (типовими для імпульсної рентгенівської

трубки «АРИНА»). Значення максимального анодного струму у відповідності з виразом (2)
розраховувалися для: С = 40 пФ, d = 0.2 см. Розрахунки виконувались в програмі MathCAD.
Для апроксимації були взяті 10 точок для напруги на аноді та 19 точок для анодного
струму.

а

б

Рис. 2. Типові форми імпульсів напруги на аноді рентгенівської трубки та анодного струму
для імпульсних рентгенівських трубок з вибуховою емісією (а) та їх апроксимація (б).

Виявилося, що апроксимація сплайнами 2-го порядку найкраще відтворює форму імпульсів
анодної напруги та анодного струму (похибка не більше 3-5 %).
З урахуванням апроксимованої форми імпульсів анодної напруги та анодного струму
розраховані спектри рентгенівського випромінювання для різних моментів часу (рис. 3). Спектри
розраховувалися таким чином: для кожного моменту часу по апроксимованій залежності, що
приведена до абсолютних значень, розраховувалися відповідні анодні напруги та струми. З рис
3. видно, що щільність потоку квантів в одиницю часу змінюється в процесі формування
імпульсу.
Форма енергетичного спектру складна і змінюється з часом не тільки на виході
рентгенівської трубки, але й після проходження об’єкту. Сигнал після проходження об’єкту
попадає на перетворювач рентген – електричний сигнал (наприклад, РЕОП – об’єктив – ПЗЗматриця або твердотільний датчик рентгенівського випромінювання), в якому процеси
формування сигналу мають значно більшу інерційність порівняно з тривалістю рентгенівського
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випромінювання, тому вихідний електричний сигнал пропорційній сумарній щільності потоку
квантів на протязі формування всього імпульсу.

Рис. 3. Спектри випромінювання імпульсної рентгенівської трубки для різних моментів часу

Доцільним з точки зору спрощення моделювання рентгено-телевізійних систем (РТВС) з
імпульсними рентгенівськими трубками є розрахунок еквівалентного енергетичного спектру
випромінювання, який визначає сумарну щільність квантів рентгенівського випромінювання на
протязі всього імпульсу.
Еквівалентний енергетичний спектр, розрахований шляхом інтегрування спектрів,
показаних на рис. 3, для двох напруг розрядника (120 кВ і 200 кВ) показаний на рис. 4.

Рис. 4. Еквівалентний енергетичний спектр випромінювання імпульсної рентгенівської
трубки: 1 – для U=120 кВ, 2 – для U=200 кВ.
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рентгенівській трубці змінюється в процесі формування самого імпульсу і може бути
змодельована з використанням формул для рентгенівської трубки неперервної дії, якщо
врахувати змінювання напруги на аноді та анодного струму в процесі формування імпульсу.
Еквівалентна щільність потоку квантів рентгенівського випромінювання на протязі
тривалості імпульсу враховує динамічні процеси в рентгенівській трубці і дозволяє спрощувати
моделювання імпульсних РТВС. Характеристика еквівалентного енергетичного спектру для кожної
конкретної трубки визначається параметрами розрядника (напругою розряду та тривалістю
імпульсу) і ємністю конденсатора, що розряджається на імпульсній рентгенівській трубці.
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УДК 621.3
Ю.А. Пучкова
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ В ПРИСТРОЯХ РАДІОЧАСТОТНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Головною метою роботи є визначення основних проблем електромагнітної
сумісності, та основних шляхів їх вирішення шляхом аналізу роботи модельованих
систем в прикладних комп’ютерних програмах.
The maim purpose of work is the definition of problems of electromagnetic compatibility
for this systems, and the way of solution by result of software method modeling analysis.
Ключові

слова:

радіочастотна

ідентифікації,

електромагнітна

сумісність,

моделювання.
Key words:.radiofrequency identification, electromagnetic compatibility, modeling.
Вступ
З кожним роком кількість безпроводових технологій та систем радіозв’язку, які
використовують та запускають у виробництво, зростає відчутними темпами як в усьому світі, так
і на території східної Європи, зокрема в Україні. Безпроводові мережі передачі даних мають ряд
переваг, таких як швидкість та економічність розгортання мереж, можливість оперативної заміни
обладнання, яке вийшло з ладу, а також якість зв’язку, якою вони не поступаються відомим
технологіям передачі інформацію по проводовим мережам.
Але від початку зародження технології до часу впровадження та функціонування, існує
багато проблем, які виникають ще на дослідницькому та виконавчому рівні. Серед цих проблем
однією з основних слід вважати проблему електромагнітної сумісності (ЕМС) засобу, який втілений в
готове рішення.
Будь-які помилки щодо застосування засобів, які пов’язані з ЕМС, легше скоригувати на
початкових стадіях розробки, на наступних стадіях така процедура вимагає набагато більше
зусиль та коштів або є взагалі неможлива і тоді апаратура непрацездатна, або є такою, що не
прийнятна до використання у певних регіонах, або взагалі не допущена до виходу на ринок. Про
це свідчить і економічний аспект проблеми і маркетинговий, адже продукція безпроводових
систем, як і будь яка інша відкрита технологія, зокрема RFID, перш за все спрямована до ринку,
задля отримання прибутку. В останній час дуже важливим став і біологічний аспект проблеми
ЕМС, такий як вплив пристроїв системи, що випромінює, на здоров’я людей. Ця проблема
особливо актуальна, зважаючи на зростання кількості мобільних мереж не тільки зовні, але й
всередині житлових приміщень. Також, розташування систем RFID в місцях концентрації інших
приладів безпроводового зв’язку не повинно викликати конфлікти в передаванні інформації, в
зручності користування послугою, випромінення пристроїв RFID не повинно виводити з ладу
пристрої інших систем зв’язку, які є вже усталеними в користуванні. Таким чином, проблема є
актуальною не тільки для розробників взагалі, але й для користувачів конкретних пристроїв[1].
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Метою роботи є теоретичне дослідження основних проблем електромагнітної сумісності в
пристроях з радіочастотною ідентифікацією, та основних шляхів їх вирішення.
Знання особливостей використання RFID систем і перейняття досвіду дає можливість
прогнозувати

розвиток

цієї

технології

в

конкретних

ситуаціях.

В

умовах

роботи

з

багаточисельними електронними засобами, що випромінюють електромагнітні хвилі, а також за
наявності служб радіозв’язку та безпровідних мереж виникає питання щодо захищеності нової
технології від впливу вищезгаданих факторів, та питання зворотного впливу, тобто забезпечення
електромагнітної сумісності.
Загальна характеристика систем радіочастотної ідентифікації
Радіочастотна ідентифікація (RFID) використовується для ідентифікації, слідкування,
сортування і виявлення необмеженої кількості предметів, включаючи людей, транспортні
засоби, одяг, контейнери, транспортну тару і піддони.
Система

RFID

складається

з

трьох

основних

компонентів:

зчитувача

(рідера),

транспондера (мітки або тага) і комп'ютерної системи опрацювання даних.
У схему зчитувача входить приймально-передавальний пристрій і антена, які посилають
сигнал до мітки і приймають відповідний. Також мікропроцесор, який перевіряє і декодує дані і
пам'ять, яка зберігає дані для наступної передачі, якщо це необхідно.
Основні компоненти мітки - інтегральна схема яка управляє зв'язком із зчитувачем і
антена [1].
Пристрої систем радіочастотної ідентифікації ведуть обмін інформацією, випромінюючи
радіохвилі. Відповідно, працюють в виділеному для роботи радіочастотному діапазоні. Згідно
міжнародним стандартам, пристрої систем RFID випромінюють в наступних діапазонах:
низькочастотному(НЧ), високочастотному(ВЧ), ультрависокі частоти(УВЧ) та мікрохвильовому.
Розподіл радіочастотного спектру регламентує Міжнародний союз радіозв’язку.
Переваги даної технології над конкуруючими методами ідентифікації (ідентифікація
біометричних даних, штрих-коди) очевидні – безконтактна робота, робота без прямої видимості
об’єкта ідентифікації, широкий діапазон зчитування даних, виконання інтелектуальних задач та
зберігання порівняно великого обсягу інформації.
Але технологія радіочастотної ідентифікації має ще багато недоліків, які обмежують її
застосування. Основні з яких – невисокі робочі характеристики в присутності радіонепрозорих
об’єктів, вплив факторів навколишнього середовища, обмежена кількість об’єктів, які
ідентифікують, влив завад від апаратури, обмежене проникнення енергії радіохвиль [2].
Забезпечення ЕМС в пристроях радіочастотної ідентифікації
При визначенні умов нормального функціонування системи RFID керуються не тільки
показниками ефективності роботи та параметрами середовища, але й забезпечення ЕМС в
пристроях системи.
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Розробка систем RFID і окремих їх компонентів, як і іншої продукції масового

застосування, повинна проходити строго з використанням стандартів, рекомендацій і
специфікацій міжнародних і регіональних організацій, компетентних в цій області.
Робота системи RFID супроводжується процесом випромінювання в навколишній простір
коливань, що дозволяє вести інформаційний обмін. Але засоби системи можуть виступати
факторами зміни електромагнітної обстановки (ЕМО) – сукупності електромагнітних полів у
визначеній точці простору, яка впливає на якість функціонування радіоелектронних засобів
(РЕЗ), розміщених у цій точці.
Основними

параметрами,

які

використовують

для

оцінки

ЕМС

є

потужність

випромінювання передавача Рпер, поріг сприйнятливості рецептора завади РП та втрати енергії
під час поширення на трасі Спер(f, t, r, р). Незалежними змінними є частота f, час t, відстань r та
вид р – основні аргументи для оцінки ЕМС.
Вони лежать в основі чотирьох методів розподілення завад:
1.

Частотне розподілення носійних.

2.

Часове розподілення.

3.

Просторове розподілення.

4.

Забезпечення вибірковості за напрямками.

Інформація щодо умови забезпечення ЕМС може бути отримана під час аналізу різниці
між потужністю завади та порогом сприйнятливості (рис.1).

а

б

в

Рис. 1. Графіки забезпечення ЕМС на основі різниці потужностей

Виконання умови ЕМС залежить від ймовірності перевищення порогу завадою. Розподіл
ймовірності ІМ залежить від потужності джерела завад, підсилення антен, втрат під час
поширення радіохвиль, порогу сприйнятливості рецептора завад і є логарифмічно нормальним з
середньоквадратичною помилкою.
Наявність в тракті радіопередавальних пристроїв (РПП) нелінійних елементів призводить
до того, що його основне випромінення, яке переносить корисну інформацію, супроводжується
небажаним випроміненням, що погіршують ЕМО в точці спостереження. Виявлення конкретних
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причин появи того чи іншого виду небажаних випромінень, способів їх зменшення та кількісної
оцінки є однією з найважливіших задач, які визначають умови забезпечення ЕМС
До найважливіших характеристик, які впливають на забезпечення ЕМС, відносять:


потужність випромінення РПП;



частота та смуга частот радіовипромінення;



вид модуляції.

Для забезпечення ЕМС РЕЗ випромінювана потужність РПП, не повинна перевищувати
значень, необхідних для забезпечення надійного радіозв’язку. Тому вводять поняття ефективної
випромінюваної потужності. Ефективна випромінювана потужність – це потужність, підведена до
фідеру антенної системи передавача, що працює в нормальному режимі, помножена на
коефіцієнт підсилення антени в даному напрямку(1).

Pеф  P1G

(1)

Також важливим фактором, який суттєво впливає на вирішення задачі забезпечення ЕМС,
є стабільність частоти. Стабільність частоти – це параметр, що характеризує відхилення
носійної частоти сигналу, що викликане негативним впливом деструктивних факторів.
Відхилення частоти від відносної частоти призводить до появи завад, які заважають роботі
інших радіослужб.
Як відомо, випромінення РПП є нерівномірними за частотним діапазоном. Вони можуть
бути як в межах необхідної смуги FНСЧ, так і в прилеглих частотних областях. В загальному
спектрі

випромінення

РПП

основне

випромінення,

що

несе

корисну

інформацію,

супроводжується небажаними випроміненнями на гармоніках та субгармоніках (рис.2).
Виникнення так званого «забрудненого» спектра випромінення зумовлене деструктивним
впливом випромінення на комбінаційних частотах, а також інтермодуляційного, паразитного та
шумового випромінення .

Рис. 2. Характеристика позасмугового випромінювання
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Випромінення, що входять у смугу FНСЧ, називають основними випроміненнями РПП.
Основна частина енергії випромінювана РПП, припадає саме на ці випромінення. Саме тому
дані випромінення є найбільш суттєвими у компонентному груповому сигналі щодо вирішення
задач ЕМС.
Небажане випромінення – це випромінення за межею необхідної смуги частот.
Форма модульованого сигналу може бути різноманітна, та не піддаватися аналітичному
запису, тому використовують моделі сигналів у вигляді імпульсів простої форми.
Потужність позасмугових випромінень визначають формою огинаючої елементарних
радіоімпульсів.
Нелінійність модулюючої характеристики передавача призводить до розширення спектру
випромінюваних сигналів і до збільшення кількості продуктів позасмугового випромінення.
Спектр позасмугового випромінення залежить від режиму випромінення РПП, тобто
перемодуляції і амплітудного обмеження. Застосування цих режимів збільшує завадостійкість,
але супроводжується розширенням спектру позасмугових випромінювань.
Шумові випромінення. Елементи, які створюють вузол передавача, мають певний рівень
внутрішніх шумів. Спектр шумового випромінення широкий, його можна помітити у смузі частот,
яку займає основне випромінювання, та за його межами. Але рівень потужності шумових
випромінень нижче рівня основного випромінювання [3].

Моделювання компонентів системи RFID
Зважаючи на те, що системи RFID або окремі пристрої на початковій стадії розвитку
технології можуть мати немалу ціну, шлях проведення моделювання є успішним виходом для
проведення дослідження, оскільки в програмі, яку використовують для генерації моделі,
вдається змінювати характеристики вже існуючих моделей реальних передавачів або міток,
досліджуючи тим самим доцільність використання даних зразків у тій або іншій ситуації. На цей
час, для проведення досліджень можна використовувати програмні пакети Matlab Simulink
(версії 6.5 , або вище), та програму-додаток CISC RFID ASD (Application and System Design)
Kit+Library, яка також використовує середовище Matlab для проведення моделювання, але має в
базі даних достатньо бібліотек існуючого на сьогодні обладнання, згідно світовим стандартам
ISO\IEC та EPC Global.CISC RFID ASD (Application and System Design) Kit+Library[4] .
У зв’язку з великою кількістю задач, які можливо вирішити використовуючи системи RFID,
кількість типів систем теж велика. А отже, універсального алгоритму для моделюваня систем не
існує, кожна з них потребує власний, окремий підхід.
На рис. 3 зображена модель прийомопередавача зчитувача, синтезована для
програмного простору Matlab Simulink. Використовуючи це програмне середовище можна
отримати спектри сигналів досліджуваних моделей. В прямому каналі доцільно виявити, як
впливають на сигнал такі компоненти схеми як, наприклад, кодер з Манчестерським
кодуванням, фільтр «припіднятого косинусу», перетворення Гілберта. Сигнал може бути
переданий модуляцією з однією бічною смугою, модуляцією без носія. Складання моделі дає

Збірник статей. Частина 1е

327

змогу перевірити та спів ставити результати моделювання одних і тих же блоків з різними
допустимими параметрами.

Рис. 3. Модель передавача зчитувача системи RFID для програмного середовища Simulink

Модель передавача зчитувача складається з основних блоків – блоку вхідних даних,
оброблених манчестерським кодуванням, блоку цифрової обробки сигналу – перетворенням
Гілберта, блоку цифро-аналогового перетворення, модуляції аналогового сигналу, підсилення і
передачі, кожний з яких складається з основних елементів.
Висновки
Проблеми, що виникають при інтеграції пристроїв технології в різне обладнання потрібно
розв’язувати окремими методами, адже немає спільних всеохоплюючих алгоритмів щодо
роботи RFID компонентів на різних частотах. В кожній окремій ситуації діють характерні фактори
впливу, за умов яких можна реалізувати роботу пасивної або активної системи на низьких або
високих частотах. Комбінування дає різні результати по відношенню до технічних вимог.
Було проведено аналіз інформації, що дає можливість синтезувати моделі систем
радіочастотної ідентифікації, які можуть працювати в різних умовах навколишнього середовища,
з різними приладами радіозв’язку. Створення моделей полегшує дослідження взаємодії та
взаємного впливу даних пристроїв, що важливо для впровадження систем RFID в реальну
інфраструктуру.
Для побудови моделі потрібно враховувати багато факторів, що чинять вплив на процес
випромінювання енергії, які неможливо відобразити в віртуальній моделі. Тобто для
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відображення реальної ситуації необхідно врахувати похибку, яка визначає спотворення,
характерні для поширення радіохвиль.
Моделювання подібних, але більш конкретних систем має прискорити аналіз та підбір
готового рішення (проекту) для фактичних умов.
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УДК 621.3
Д.В. Цикалов
СЕЛЕКТИВНІ ФІЛЬТРИ НА КОАКСІАЛЬНИХ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ
В даній статті проведений аналіз використання коаксіальних діелектричних
резонаторів для створення частотно-вибіркових структур. Представлено результати
проектування

селективних

фільтрів

для

телевізійного

мовлення

та

систем

супутникової навігації. Розглянуті їх основні параметри та характеристики.
The analysis of the use of coaxial dielectric resonators for creation frequency
selective structures is conducted in this article. The results of designing of selective filters
are presented for the television broadcasting and systems of satellite navigation. Their
basic parameters and descriptions are presented in the article.
Ключові слова: фільтр, діелектричний резонатор, частотно-вибіркова структура.
Key words: the filter, the dielectric resonator, frequency-selective structure.
Вступ
Використання в НВЧ – мікроелектроніці резонансних явищ в структурах з великою
діелектричною проникністю сприяє створенню високоефективних частотно – вибіркових
структур. Застосування в якості селективних структур наборів коаксіальних діелектричних
резонаторів суттєво зменшує затрати на виробництво та собівартість пристроїв, а також дає
змогу отримувати бажані частотно – вибіркові характеристики і стабільні електричні параметри.
Коаксіальний діелектричний резонатор (далі КДР) являє собою керамічний прямокутний
паралелепіпед ( рідше циліндр ) з осьовим наскрізним циліндричним отвором. Його зовнішні
стінки, одна з основ та осьовий отвір металізовані.

Рис.1. Коаксіальні діелектричні резонатори

Типові розміри основ резонаторів, мм: 5х5, 6х6, 8х8, 10х10, 12х12. Збільшення площі
поперечного перетину резонатора збільшує його добротність, але це, в свою чергу, збільшує
розміри резонатора і погіршує габаритні показники конструкції в цілому. Тому найбільш
прийнятними є розміри 6х6 та 8х8 мм.
Інша важлива характеристика резонатора - резонансна частота. Вона зворотно –
пропорційно залежить від довжини резонатора. Чим коротший резонатор, тим його резонансна
частота буде вищою.
Аналогом КДР є паралельний коливальний контур із зосередженими параметрами:
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Рис.2. Контури із зосередженими параметрами

Резонансна частота такого контура вираховується за формулою:

Смугові фільтри на КДР
Було розроблено серії селективних (смугових) фільтрів для радіо та телевізійних
приймачів, засобів бездротового зв’язку, систем супутникової навігації GPS та ГЛОНАС.
Табл.1. Частоти телевізійних каналів (дециметрові хвилі)

Номер каналу

Частотні межі
каналу, МГц

Несуча частота
каналу, МГц

Несуча частота звукового
супроводження, МГц

1
2
3

470-478
478-486
486-494

471,25
479,25
487,25

477,75
485,75
493,75

…………………………………………………………………………………………………

59
60

774-782
782-790

775,25
783,25

781,75
789,75

З метою досягнення оптимальних параметрів коефіцієнта стоячої хвилі (КСХ)та
перехідного згасання у фільтрах використовуються високодобротні коаксіальні діелектричні
резонатори. За допомогою таких фільтрів можна перекрити досить великий частотний діапазон:
від 300 Гц до 3 ГГц.
Топологія та розрахунок фільтрів базується на методах класичного синтезу частотновибіркових структур. Також при проектуванні фільтрів використовуються спеціалізовані
програмні пакети, наприклад, такі як AWR Microwawe Office.
При створенні конкретного фільтру, попередньо обираються резонатори з відомими або
експериментально

отриманими

частотами.

Далі

за

допомогою

припійної

пасти

вони

встановлюються на друковану плату із попередньо припаяною на неї діелектричною пластиною
міжрезонаторного зв’язку. Після оплавлення припою фільтр ретельно відмивається і
відправляється на стадію налаштування. За допомогою зміни частот резонаторів, фільтр можна
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налаштовувати на потрібний канал, а змінюючи вхідні, вихідні та міжрезонаторні зв’язки, ми
маємо змогу змінювати смугу пропускання фільтру. Найпоширенішими на сьогодні є
трьохрезонаторні та чотирьохрезонаторні фільтри. При попередній настройці таких фільтрів,
частоти крайніх резонаторів попередньо обираються вищими за частоти центральних
(центрального) резонаторів.
CAP_С1
0.65pF
Q=500

PORT1
Z=50 Ohm

CAP_С1
0.152pF
Q=500

COAXP4
CX1
F=1 GHz

COAXP4
CX2
F=1 GHz

CAP_С1
0.152pF
Q=500

CAP_С1
0.65pF
Q=500

PORT1
Z=50 Ohm

COAXP4
CX3
F=1 GHz

Рис.3. Схема фільтру на КДР в пакеті AWR Microwawe Office

Конструктивно кожен фільтр складається з таких основних компонентів:
1.

Резонатори;

2.

Контактні виводи;

3.

Діелектрична пластина зв’язку;

4.

Друкована плата.

Нижче наводяться графіки перехідного згасання та КСХ для чотирьохрезонаторного
телевізійного фільтра, дециметрового каналу №36. Смуга пропускання фільтру 8 МГц за рівнем
-1 дБ.

Рис.4. Трьорезонаторний фільтр на КДР
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Рис. 4. Телевізійний фільтр для дециметрового телеканалу №36

Висновки
Розроблено серії частотно-вибіркових фільтрів на основі коаксіальних діелектричних
резонаторів, якими можна перекрити достатньо великий частотний діапазон від 300 Гц до

3

ГГц. Ці фільтри мають досить широкий спектр застосування в теле та радіо приймачах,
супутникових системах навігації

GPS та ГЛОНАСС, мережах бездротового зв’язку та

широкосмугового доступу. Основними перевагами в використанні цього типу частотновибіркових структур є простота виготовлення, порівняно низька собівартість та високоякісні
вибіркові властивості.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДУАЛЬНОЙ МАГНЕТРОННОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В данной статье рассматривается модель дуальной магнетронной распылительной
системы (МРС), которая содержит два планарных магнетрона. Один из них расположен
параллельно

плоской

подложке,

другой

–

под

углом

к

ней.

Такая

система

рассматривается впервые и имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами
МРС. Она обеспечивает высокую равномерность нанесения покрытий по толщине,
надёжность работы и достаточно высокую скорость напыления. Был проведен расчёт
по созданной модели для оптимизации параметров дуальной системы.
This article shows us a model of the dual magnetron sputtering system (MSS), which
contains two planar magnetrons. One of them is parallel to a flat substrate, the other - at an
angle to it. Such a system is considered the first time and has several advantages compared
with other MSS. Such systems provide a high uniformity of coating thickness, reliability and
relatively high deposition rate. The calculation of the created model to optimize the parameters
of the dual system was made.
Ключевые слова: магнетронная распылительная система, магнетрон, модель,
дуальная система, осаждение.
Key words: magnetron sputtering system, magnetron, model, dual system, deposition.
Введение
Магнетронные распылительные системы (МРС) широко применяются в технологии
получения тонкоплёночных покрытий, и в большинстве случаев они практически не имеют себе
равных по качеству покрытий и производительности. Эта технология используется при
производстве

изделий

микроэлектроники,

запоминающих

устройств,

при

нанесении

упрочняющих, износоустойчивых, защитных, декоративных и других видов покрытий на
разнообразную основу.
Конструкции магнетронных распылительных систем должны обеспечивать высокую
скорость распыления, минимальное отрицательное воздействие на обрабатываемые изделия,
равномерность нанесения покрытий по толщине, высокую надежность работы и т.д. Здесь
немаловажную роль играет конструкция магнитной системы, так как от нее зависит
распределение электрического потенциала в пространстве, а, следовательно, режим горения
разряда. Таким образом, основной задачей является создание модели МРС, стабильно
работающей при напылении различных материалов и обеспечивающей высокие скорости
напыления. Техническим результатом построения такой модели является повышение
равномерности процесса распыления мишени во времени.
Для решения этой задачи рассматривается дуальная МРС, которая содержит два
планарных магнетрона, расположенных в одной плоскости рядом друг с другом. Один из них
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расположен параллельно плоской подложке, другой – под определённым углом к ней. Такая
система имеет ряд преимуществ, основным из которых является повышенная равномерность
нанесения покрытий по толщине. Если оба магнетрона подключить к системе питания с
изменяемой полярностью, то это решает ряд проблем. Разнополярное питание магнетронов
позволяет передать функцию анода от одного катодного узла к другому. В одном полупериоде
катод окисляется, в другом очищается, что устраняет проблему «исчезающего анода».
В этой статье проводится расчёт по модели рассматриваемой дуальной МРС. Результаты
расчета

неоднородности

наносимых

покрытий

по

толщине

выполнены

с

помощью

программного обеспечения MathCad используются для оптимизации параметров таких
распылительных

систем.

В

дальнейшем

планируются

проведения

экспериментальных

исследований такой дуальной магнетронной системы по результатам расчёта построенной
модели.
Вывод распределения плёнки по толщине при распылении в дуальной МРС
Для начала кратко рассмотрим, какими математическими законами описывается перенос
распылённого материала на подложку. Известно, что при распылении молекулы материала
мишени распределяются по направлению по закону косинуса [1]. Учитывая косинусоидальный
закон распределения, запишем формулу для толщины наносимых покрытий при распылении с
элемента мишени dSsp.
d

Me
r2

cos()cos( )

(1)

Здесь Ме – общее количество распылённого вещества, зависящее от типа материала, ρ –
плотность материала плёнки, r – расстояние от элемента мишени к элементу подложки, φ –
угол вылета молекул материала мишени, θ – угол падения.
Для расчёта неоднородности по толщине наносимых покрытий для рассматриваемой
модели используем формулу (1). На рис. 1 схематически изображено распыление материала с
плоской мишени на подложку. Здесь h – расстояние от мишени к подложке, dSsp – элемент
мишени, dSd – элемент подложки, k – положение мишени относительно центра подложки.

Рис. 1. Распыление с плоской мишени

В данном случае φ=θ и cos(φ)=cos(θ), тогда, учитывая формулу (1), запишем:
d

Me
r

2

cos2 ()

(2)
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Выразив cos(φ) и параметр r через параметры системы h и k, получим толщину покрытия при
распылении с элемента мишени единичной длины в зависимости от длины подложки:
Me

d(x ) 

    h2 (1  (

kx 2 2
) )
h

(3)

Чтобы получить толщину при распылении со всей распылительной поверхности,
достаточно проинтегрировать уравнение (3) по всей поверхности мишени.
Рассмотрим мишень, расположенную под углом к подложке. На рис. 2 схематически
изображено распыление материала с такой мишени. Здесь h-m – расстояние от мишени к
подложке, угол α и расстояния l, m – задают положение мишени.

Рис. 2. Распыление с мишени, расположенной под углом

По аналогии к предыдущему случаю воспользуемся формулой (1). Выразив закон
изменения расстояния r через параметры системы h, l, и m, а также зависимость и изменение
углов φ, θ и α получим толщину покрытия при распылении с элемента мишени единичной
длины в зависимости от длины подложки и угла наклона мишени:
d (, x ) 

Me

cos( )
2
  ((h  m )  (l  x ) )
2

2



(4)

Чтобы получить толщину при распылении со всей распылительной поверхности,
достаточно проинтегрировать уравнение (4) по всей поверхности мишени.
Результаты расчёта распределения плёнки по толщине
Поскольку уравнение (1) применяется для малых, но конечных величин, то можно обе
мишени охарактеризовать с помощью величины отношения D=d/d0, где d0 – максимальная
толщина наносимого покрытия. На рис. 3 изображены графики распределения толщины
покрытия в относительных единицах при распылении с обеих мишеней при различных
параметрах распылительной системы: для расстояния от мишени к подложке h=50 мм и 100
мм, углов наклона второй мишени α=π/6 и π/3 в зависимости от длины подложки.
С графиков видно, что существенно на неоднородность распределения толщины
наносимых покрытий влияет расстояние между подложкой и самой мишенью при различных
углах наклона мишени.
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Рис. 3.

Таким образом, подбирая параметры распылительной системы, можно добиться
максимальной равномерности нанесения покрытий по толщине. А используя два магнетрона
поочередно в качестве катода и анода, обеспечивается непрерывное распыление с
самоочисткой мишеней.
Выводы
Рассматриваемая распылительная система сохраняет все преимущества дуальных МРС.
При этом, изменяя положения мишеней относительно подложки, можно значительно повысить
равномерность нанесения покрытий по толщине и минимизировать расход распыляемого
материала вне зоны подложки.
Расчёт по выбранной модели даёт возможность подобрать оптимальные параметры
распылительной системы, при которых можно получить максимальную равномерность
нанесения покрытий без проведения практических экспериментов, что очень важно.
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УДК 620.179.15
Д.С. Шило
ОБРОБКА РЕНТГЕНІВСЬКИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ
Пропонується

використати

вейвлет-перетворення

для

зменшення

шумів

та

підвищення чіткості контурів об’єктів на рентгенівських зображеннях. Синтезували
тестове зображення, спотворене об’єктивом камери та шумами і обробили його за
допомогою адаптованих вейвлетів і Фур’є перетворення. Порівняли результати обробки і
встановили значне покращення якості рентгенівського зображення,

при використанні

адаптованих вейвлетів, в порівнянні з перетворенням Фур’є.
It is proposed to use wavelet transformation to reduce background noise and for contour
definition enhancement of the X-ray photography images. We synthesized test image covered
with noise and distorted by camera lens, processed with both wavelet and Fourier
transformation. The results were compared and considerable quality enhancement using
adapted wavelets was established, in contrast to Fourier transformation.
Ключові слова:

вейвлет-перетворення, рентгенівське зображення, покращення

якості зображень, рентгенотелевізійна система, перетворення Фур'є, оптична система,
розпізнавання об’єктів, адаптований вейвлет, якість зображення.
Key words: wavelet-transform, X-ray image, image enhancement, X-ray television system,
Fourier transformation, optical system, pattern recognition, adapted wavelet, image quality.
Вступ
Рентгенівські зображення характеризуються наявністю досить високого фонового шуму,
низькою чіткістю границь об’єктів і малою контрастністю. Для неруйнівного контролю такої якості
буває не достатньо для виявлення дефектів, тому знаходження ефективного методу обробки
дасть змогу виявляти менші дефекти і підвищити вимоги до якості контролю.
З розвитком обчислювальної техніки все частіше застосовуються цифрові методи обробки
зображень [1]. Вибір того чи іншого методу залежить від характеру зображення, специфіки
області його використання, а також суб’єктивної оцінки людини щодо якості зображення. Для
вирішення задач розпізнавання образів, при обробці та синтезі різноманітних сигналів, при
аналізі зображень різного характеру (це можуть бути зображення райдужної оболонки ока,
рентгенограми нирок, супутникове зображення хмар або поверхні планети, тощо); для вивчення
властивостей турбулентних полів, для згортки (стиснення) великих обсягів інформації широко
застосовується перетворення Фур'є (ПФ) – спектральний аналіз зображень [2 – 5].
Інтегральне перетворення Фур'є та ряди Фур'є являються основою гармонічного аналізу.
Застосування інтегрального перетворення Фур'є та рядів Фур'є (в розрахунках, аналітичних
перетвореннях) дає наочні результати. Всі необхідні формули виписуються за допомогою лише
двох

дійсних

функцій

sin(t ), cos(t ) (або

однієї

комплексної

синусоїдальної

хвилі

e jt  cos(t )  j  sin(t ), j  1 ) та достатньо легко доводяться. Перетворення Фур'є та ряди
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Фур'є є хорошим математичним апаратом для фізичної інтерпретації процесів при аналізі
сигналів, які їх описують. Проте, інколи вони виявляються недостатньо ефективними.
2

Реальний сигнал завжди належить простору L ( R ) - простору комплекснозначних
функцій f (t ) на прямій з обмеженою енергією. Перетворення Фур'є сигналу f (t ) представляє
собою спектр цього сигналу:


f (t ) 



f (t )e  j 2 t dt

(1)



В деяких випадках фізична інтерпретація за допомогою цієї формули може бути
складною. Так, наприклад, необхідно мати інформацію про поведінку сигналу як в минулому так
і в майбутньому; до того ж формула не враховує того, що частота може змінюватися з часом.
При застосуванні перетворення Фур'є спектр сигналу, який є сумою двох синусоїд, не
відрізнятиметься від сигналу, який складається із тих самих синусоїд, що йдуть одна за іншою
послідовно.
Окрім того, відомо, що ширина спектра сигналу обернено пропорційна його тривалості.
Тому для отримання високочастотної інформації з великою точністю важливо виділяти її із
відносно малих часових інтервалів, а не з усього сигналу. Низькочастотну спектральну
інформацію, навпаки, потрібно виділяти із відносно широких часових інтервалів сигналу.
Частина описаних труднощів нівелюється при застосуванні віконного перетворення Фур'є.
Проте нескінченно осцилююча базисна функція (синусоїдальна хвиля) не дозволяє отримати по
справжньому локалізовану інформацію.
Елементом базису вейвлет-перетворення являється добре локалізована функція, що
швидко

наближається

до

нуля

поза

невеликим

інтервалом.

Це

дозволяє

провести

"локалізований спектральний аналіз". Інакше кажучи, вейвлет-перетворення автоматично має
рухливе частотно-часове вікно, вузьке на малих масштабах та широке на великих. Застосування
вейвлет-перетворення вперше запропонували Госсман та Морле [6], які вперше і ввели термін
"вейвлет" в середині 80-х років у зв’язку із аналізом сейсмічних та акустичних сигналів.
Вейвлет-перетворення одновимірного сигналу полягає в його розкладенні за базисом,
шляхом масштабних змін та переносів.

Кожна із функцій даного базису характеризує цей

сигнал як певну просторову (часову) частоту, так і її локалізацію в фізичному просторі (часі).
Таким чином, на відміну від традиційно перетворення Фур’є вейвлет-перетворення
забезпечує двовимірну розгортку одновимірного досліджуваного сигналу, при цьому частота та
координата розглядаються як незалежні змінні. В результаті з’являється можливість аналізувати
властивості сигналу одночасно в фізичному (час, координата) та в частотному просторах.
Сказане легко узагальнюється для багатовимірних сигналів чи функцій.
Не дивлячись на те, що математичний апарат вейвлет-аналізу добре розроблений,
вейвлети

залишають

широку

область

для

досліджень.

Основним

завданням

даного

дослідження є перевірка доцільності використання вейвлет-перетворення для обробки
рентгенівських зображень.
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I. Вейвлет-перетворення зображень
За останнє десятиріччя вейвлет-перетворення набуло широкого розповсюдження. Інгрід
Добеші розробила сімейство базисів для аналізу сигналів, спотворених шумами [7], а Стефені
Малла запропонувала нові базиси, що дозволили створити алгоритми, які в значній мірі
підвищили швидкість стиснення зображень [6]. Однак, ці базиси орієнтовані на певні процеси,
тобто залежать від форми сигналу.
Безумовно, вейвлет-перетворення має велику кількість переваг перед іншими видами
перетворень та широко застосовується у системах передачі даних, цифрової обробки сигналів,
механізмах аналізу даних і для вирішення різноманітних задач обробки експериментальних
даних, зображень, стиснення даних [8]. Проте, через складність розрахунків застосовуються
перетворення, які менш ефективні, але мають більшу швидкодію. Одним із варіантів вирішення
цієї проблеми являється використання вейвлету, який відповідає по формі характеру поведінки
сигналу. Однак такий підхід до аналізу сигналів вимагає використання великого банку базисів, а
як результат збільшення часових затрат у зв’язку із пошуком відповідного вейвлету.
Пропонується створити новий універсальний базис, який буде відповідати характеру
сигналу системи, але не буде залежати від його форми. Розподіл інтенсивності в площині
зображень залежить від передавальної функції системи. Виникає потреба проаналізувати
можливість створення вейвлет-базисів, які відповідають по формі функції розсіювання точки
оптичної системи камери, періодичній структурі приймача зображення (матриця камери) та
імпульсному відгуку системи (тобто система з об’єктива та камери) і порівняти між собою якість
зображень оброблених різними вейвлетами із зображеннями, обробленими за допомогою
перетворення Фур’є.
II. Конструювання вейвлетів для обробки рентгенівського зображення
Вище було сказано, що базиси, котрі необхідно синтезувати відповідають наступним
характеристикам приладу:
 функції розсіювання точки (ФРТ);
 періодичній структурі приймача зображення (ПЗ);
 імпульсному відгуку системи (ІВС) з об’єктива і матриці.
Функція розсіювання точки визначається конструктивними параметрами оптичної системи,
та описується формулою (2) [9].

Dp


 2 J1 (  f r ) 
0

PSF ( x, y)  PSF (r )  
D


p
   f r 
0



2

(2)

де D p та f 0 – діаметр вхідної зіниці і фокусна відстань.
Вейвлет-базис синтезовано в середовищі MatLAB за допомогою Wavelet toolbox. Нижче на
рис. 1 наведено графік вихідної функції та графік синтезованого вейвлету.
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Рис. 1. Адаптований вейвлет для ФРТ

В такий самий спосіб розраховуються вейвлет-базиси для періодичної структури
приймача зображення та для імпульсного відгуку системи.
Вважатимемо, що матричний приймач зображення складається із деякої кількості
симетричних елементарних приймачів. А розмір чутливої площадки дорівнює половині проміжку
між сусідніми елементарними приймачами (рис. 2).
Припустимо, що ФРТ узгоджена із періодом розміщення елементарних приймачів.
Адаптований вейвлет для імпульсного відгуку системи наведено нижче (рис. 3).

Рис. 2. Адаптований вейвлет

Рис. 3. Адаптований вейвлет для імпульсного для

приймача зображень

відгуку системи

III. Обробка тестового зображення
Для аналізу отриманих результатів використаємо тестове зображення (рис. 4), на якому
розташовано кілька об’єктів – простих геометричних фігур; в зображені присутні два рівня
інтенсивності, які відповідають об'єкту та фону.
Як відомо з дифракційної теорії оптичних систем [10], розподіл інтенсивності в площині
зображень залежить від оптичної передавальної функції (ОПФ), а вона описує функцію
розсіювання точки. Синтезуємо зображення, створене об’єктивом камери рентгенотелевізійної
системи. Спершу отримаємо Фур'є-образ (рис. 5) вихідного зображення (рис. 4) та помножимо
його на апроксимаційну ОПФ системи, яка описується формулою:

M O ( r )  e


1  x 
 ln(
)

M
O 1  x 1 


2

(3)
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Рис. 5. Фур'є-образ вихідного сигналу

Таким чином, отримаємо спектр спотвореного оптичною системою камери зображення
(рис. 6). Відновити зображення можна шляхом застосування зворотного перетворення Фур'є .
На рис. 7 наведено спотворене зображення тестового об'єкту. За допомогою програми Image
Analyzer до спотвореного зображення тест-об'єкту додається шумова складова (рис. 8). Шум
має нормальний розподіл та співвідношення сигнал/шум (С/Ш) становить 1,2.
Для порівняння отриманих результатів до спотвореного сигналу (рис. 8) застосуємо метод
спектрального Фур'є-аналізу. Як відомо шумова складова сигналу міститься в високих частотах,
тому проведемо фільтрацію високочастотних компонент спектру сигналу.
Застосовуючи до двомірного сигналу швидке Фур'є-перетворення за допомогою програми
PROFFT, отримано його спектр, наведений на рис. 9.
Далі із застосуванням тієї самої програми обмежимо спектр частот фільтрами із різною
полосою пропускання частот. Отримали наступні спектри (рис. 10).

Рис. 6. Фур'є-образ сигналу
спотвореного об’єктивом

Рис. 7. Зображення тестового об'єкту
спотвореного об’єктивом
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Рис. 8. Зображення тестового об'єкту

Рис. 9. Фур'є-спектр спотвореного сигнал

спотвореного камерою та шумами приймача

а

б

в

Рис. 10. Двомірний спектр зображення після фільтрації високих частот а – обмеження по смузі
частот 250, б – 150, в – 50

Нижче на рис. 11 наведено результати відновлення сигналу із застосуванням
перетворення. Для порівняння обрано вейвлети Хаара, Добеші

Фур'є-

та Морле, відновлені

зображення показано на рис. 12.

а

б

в

Рис. 11. Результати відновлення зображень після застосування високочастотної фільтрації до
спектру спотвореного сигналу а – для обмеження полоси частот 250, б – 150, в – 50
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Рис. 12. Результати відновлення зображень при застосуванні класичних вейвлетних базисних
функцій: а – вейвлет Хаара, б – вейвлет Добеші, в – вейвлет Морле

Видно, що тестове зображення, оброблене за допомогою вейвлетів краще видно на
фоні шуму. Слід відмітити, що ці три вейвлети є базовими і входять в стандартний набір
програми MATHLAB. Нижче на рис. 13 представлено результат обробки зображення за
допомогою адаптованих вейвлетів. Як бачимо спостерігається значне покращення чіткості
контурів зображення, добре видно об’єкт на фоні.

а

б

в

Рис. 13. Зображення, оброблене за допомогою адаптованого вейвлету: а – базис, який адаптований
до ФРТ; б – базис, який адаптований до структури приймача; в – базис, який адаптований до
імпульсного відгуку системи

З цього випливає, що використання спеціальних, адаптованих до характеру сигналу
вейвлетів дає змогу значно покращити контури об’єктів на рентгенівських зображеннях.
Дана методика в значній мірі дозволяє пришвидшити процес обробки зображень.
При використанні спеціальної апаратури це дозволить створювати рентгенотелевізійна системи
із вбудованим алгоритмом зменшення шуму та покращення якості зображення.
Висновки
Було встановлено можливість застосування вейвлет-перетворення для покращення
чіткості контурів об’єктів на рентгенівських зображеннях. Розроблено нові методи покращення
якості зображення із застосуванням вейвлет базисів, які узгоджені із параметрами системи.
Виявлено, що найкращі результати спостерігаються при використанні базису вейвлет-
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перетворення, узгодженого із імпульсним відгуком системи. Новизна цього підходу полягає в
застосуванні універсального базису, який дозволяє проводити швидкий аналіз зображення.
Проведене порівняння із спектральним аналізом та виявлено, що розроблений метод в значній
мірі перевищує спектральний у якості отриманого зображення, але він потребує більш
поглибленого вивчення.
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