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СЕКЦІЯ №1: «АКУСТИКА ТА АКУСТОЕЛЕКТРОНІКА»
УДК 534.7
АНАЛІЗ ЧИСЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
О.А. Бондаренко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: olga.soundeditor@gmail.com
В статті розглянуто ймовірнісний аналіз музичних творів. Наведені основні
формули ймовірнісних характеристик сигналів. Отримані об’єктивні характеристики
музичних творів для готових записів, які зберігаються в базовій бібліотеці МАТLAB.
The article discusses the probabilistic analysis of music. Described the basic formula of
probabilistic description of signals. The resulting objective characteristics of music for
finished items stored in the base library of MATLAB.
Ключові слова: характеристики музичних творів, випадкові величини, психоакустика,
звукотерапія.
Keywords: characteristics of music, random variables, psychoacoustics, sound therapy.
Вступ
Ми живемо у світі звуків, які ллються з усіх боків, проникають в наше тіло, торкаються
струн душі. Ніжні, мажорно-підбадьорливі, мінорно-сумні, ритмічні або без ритму, приємні і не
дуже – всі вони відгукуються відчуттями в тілі, викликають ті чи інші емоційні стани. Як зрозуміти
який саме звук і як цей звук впливає на людину?
Звукотерапія – метод лікування звуком. Звук має не тільки емоційний вплив, він створює в
організмі людини біорезонанс. Метод звукокотерапії будується на підборі мелодій і звуків, за
допомогою яких можна надавати позитивний та лікувальний вплив на організм [1]. Звукотерапія
сприяє оздоровленню, поліпшенню самопочуття. Вона гармонізує загальний стан людини,
піднімає настрій, знімає напругу, втому, підвищує працездатність. Підбирати музику найкраще
індивідуально, усвідомлюючи при цьому, чого саме ви хочете. Всі органи і системи організму
працюють на різних частотах, і це слід враховувати. Тому свої мелодії важливо підбирати для
кожного органу. Виявляється, за сприйняття музичних звуків відповідає та ж частина мозку, що і
за дихання, і серцебиття, тобто за те, що відбувається автоматично. В даний час за допомогою
звукотерапії успішно лікують розлади психіки: апатію, депресію, неврози, фобії і навіть
шизофренію [2].
За якою саме ознакою класифікувати музичні твори? Відповідь на це питання не
очевидна, оскільки вона має залежати від мети людини, яка в кожному випадку різна. В одному
випадку потрібна енергійна музика, яка має фіксований простий ритм, в іншому - не
відволікаюча уваги для зосередженої роботи, в третьому - серйозна, яка, навпаки, вимагає
уваги. На сьогоднішній день жодна з існуючих класифікацій (за жанром, тембром, частотою,
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відтворювальним діапазоном) не дозволяє в явному вигляді задати критерій схожості музичних
творів. Значить, не існує і такого аналізу музичних творів.
Багато методів аналізу музичних творів знаходять застосування в задачах класифікації
музики, відновлення пошкоджених записів, розуміння, як той чи інший жанр впливає на людину.
Оцінка схожості композицій або їх жанрової класифікації фокусувалася на тембральних
характеристиках, однак за останнє десятиліття накопичилося достатньо емпіричних свідчень на
користь того, що цього недостатньо ні для оцінки схожості, ні для багатьох інших завдань
інформаційного впливу музики.
Тому, пропонується ввести ймовірнісний аналіз музичних творів:
1. перетворення музичного твору в зручний для аналізу вигляд,
2. виявлення характеристик музичного твору з отриманого виду - математичного
очікування, дисперсії, коефіцієнта асиметріі, коефіціента ексцесу, кумулянтів.
3. порівняння музичних творів за отриманими характеристиками,
4. аналіз отриманих даних і визначення того, як той чи інший твір впливає на людину.
Класифікація музичних творів
За отриманим аналізом можна буде класифікувати музичні твори, зрозуміти, як вони
впливають на людину і використовувати цю класифікацію в методі звукотерапії.
Класифікувати

музичні

твори

будемо

по

таким

ймовірнісним

характеристикам:

математичне очікування, дисперсія, коефіцієнт асиметрії, коефіцієнт ексцесу, моменти,
кумулянти.
Розглянемо аналіз числових характеристик музичних творів на прикладі дискретного
процесу. По розкиду експериментальних даних

x1 ,

x2 , …,

xn

знаходиться оцінка

математичного очікування, дисперсії, асиметрія, ексцес. Вибіркова функція розподілу будується
в припущенні, що генеральна сукупність X – дискретна, n – значна, її можливі значення x1 ,

x2 , …, xn , а ймовірності їх прийняття однакові: p  1 n . Тоді математичне очікування такої
величини визначається за формулою:
n

mx   xi pi 
i 1

1 n
 xi
n i 1

(1)

Дисперсію такої величини рахуємо за формулою [4]:
Dx 





2
1 n
xi  mx

n  1 i 1

(2)

Коефіцієнт асиметрії – величина, що характеризує асиметрію розподілу даної випадкової
величини. Він визначається за формулою:

3 

3
3

(3)

де 3 – третій центральний момент.
Коефіцієнт ексцесу – міра гостроти піку розподілу випадкової величини. Розраховується
він за формулою:
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4
3
4

(4)

де  4 – четвертий центральний момент.
Кумулянти – це коефіцієнти в розкладанні логарифма характеристичної функції
випадкової величини в ряд Маклорена [5].
При аналізі цих функцій, отриманих з сигналів різних жанрів, особливо цікаву інформацію
отримаємо з коефіцієнту ексцесу та з кумулянтів. Саме ці ймовірнісні величини сигналу можуть
дати нам можливість класифікувати музичні твори.
Отримані об’єктивні характеристики музичних творів для готових записів, які зберігаються
в базовій бібліотеці МАТLAB, представлені в таб.1.

mat

2.3052

(1,6 с)

-4

∙10

73113

0.0025

ексцесу

Коефіцієнт

асиметрії

момент
Коефіцієнт

1.3530∙

центральний

0.0373

момент
Четвертий

центральний

Третій

очікування

Математичне

звуку

зі

13129

Дисперсія

8192

Гц
Розмір

Імпульси

дискретизації,

Характер

chirp.

Частота

Ім’я файлу

Таблиця 1. Об’єктивні характеристики музичних творів

0.0105

0.0188

7.5684
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-

5.0840

-4

10

змінною
частотою
handel.

Хор
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Сміх
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.mat
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-4

(8,9 с)

mat

laughter
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10

52634
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(6,4 с)

-4
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∙10

3.4844∙
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train.

Гудок

mat

поїзда

splat.

Тон зі

mat
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змінною

12880

5.7202

(1,5 с)

-4

∙10

10001

0.0018

0.1144

3.9852∙

0.0391

0.0103

2.9900

0.0018

0.5878
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0.0048
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0.0092
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Рис.1. Графік сигналу ‘chirp.mat’

Рис.2. Графік сигналу ‘handel.mat

Рис.3. Графік сигналу ‘laughter.mat’

Рис.4. Графік сигналу ‘train.mat’

Рис.5. Графік сигналу ‘splat.mat’

Рис.6. Графік сигналу ‘gong.mat’
Висновки

Проблема дослідження психофізіології слухового сприйняття в наш час залишається
актуальною, оскільки, незважаючи на велику кількість наукових праць, відповідь на питання, чому
сама так, а не по-іншому людина сприймає той чи інший звук досі відсутня. Потрібно з’ясовувати,
як впливає той чи інший музичний твір на людину. Для цього розроблені об’єктивні
характеристики музичних творів.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛИТКИ ВНУТРЕННЕГО УХА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ
К.С. Замша
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: Sunylife@bigmir.net
Данная работа посвящена реализации модели внутреннего уха человека в
прикладном пакете Simulink. Путем электрического моделирования было подтверждено,
что каждой частоте акустического стимула соответствует резонанс на определенном
участке основной базилярной мембраны.
This work is devoted to realization of model of the inner portion of the human ear in an
applied package Simulink. Each frequency of acoustic incentive there corresponds the
resonance on a certain part of the basilar membrane it was confirmed by electric modeling.
Ключевые слова: слух, внутренняя часть уха, базилярная мембрана, резонанс.
Key words: hearing, inner portion of the ear, basilar membrane, resonance.
Введение
В наше время во многих зарубежных странах

стало нормой проводить скрининговые

исследования слуха новорожденных в первые дни их жизни. Примерно трое новорожденных из
тысячи имеют нарушения слуха, и очень важно как можно раньше их выявить, чтобы их речь
развивалась нормально. Опыт исследований показал, что даже если у родителей, и вообще в
роду, не наблюдались потери слуха, все равно необходимо провести скрининговый тест.
Такой тест проводится очень быстро и безболезненно для ребенка: во внешней части уха
размещается мягкий наконечник с динамиком, который посылает звуковые сигналы внутрь уха.
Если нарушений слуха нет, внутренняя часть, известная, как улитка, продуцирует эхо-сигнал.
Скрининговое оборудование может зарегистрировать этот эхо-сигнал. Такой тип теста
называется вызванной отоакустической эмиссией. Кроме того, существует так же метод
исследования слуховых потенциалов ствола мозга. Но он требует длительного времени
исследования и подходит для новорожденных.
Все перечисленные методы исследования слуха относятся к объективным методам, т.е.
не требуют участия испытуемого. Поэтому для них на первый план выходит вопрос об
индивидуальных количественных критериях оценки состояния слуховой системы. А для
новорожденных вопрос критериев особенно актуален, т.к. они не могут помочь врачу в
проводимом исследовании, даже косвенно.
Понятно, что для выработки индивидуальных количественных критериев необходима
модель слуховой системы человека. Перспективой многих исследований является составление
электрической модели всей слуховой системы человека. Целью данной работы является
моделирование важной части этой системы, а именно улитки внутреннего уха человека, с
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помощью метода электроакустических аналогий, и реализация модели в прикладном пакете
Simulink.
Реализация эквивалентной электрической модели улитки в Simulink
Как известно каждое из волокон основной базилярной мембраны улитки резонирует на
вполне определенной для него частоте [1]. Сложный звук, состоящий из ряда частотных
составляющих, вызывает колебания ряда волокон соответственно частотам составляющих.
На рис.1 приведена эквивалентная электрическая модель улитки внутреннего уха
человека [1].

Рис.1. Эквивалентная электрическая схема улитки
Примем следующие числовые значения элементов модели:

L'k  21,02  103  e0,029k Гн ; L''k  75,12  103  e0,029k Гн ; L''0  0,067Гн ;

Ck  553  1012  e0,054kФ ; Rk  5,825  103  e0,013kОм ; R0  70,957Ом

(1)

Согласно [1] в схеме 140 параллельных звеньев – резонаторов, соответствующих
волокнам мембраны; последовательные индуктивности L'k соответствуют соколеблющейся
массе лимфы. Ток в параллельных звеньях соответствует скорости колебаний волокон.
Рассчитаем параметры элементов, входящих в состав модели, используя значения (1).
Вначале определим значение резонансной частоты параллельного звена:
fk 

1
2    L''k  Ck



2,48  104
e0,0415k

(2)

.

Затем найдем связь между резонансной частотой параллельного контура и расстоянием
его от овального окна (начала) улитки:

lk 

l
2,48  104 l
 k ; l  32мм ; fk  lk 

 k  5,7  k (кГц  мм ),
140
e0,0415k 140

так как e0,0415k  1 0,0415  k  ...  1 , при 0,0415  k  1 , k 

1
4,15  102

 24 .

32
 5  1,14(мм ) .
При k  5  24 fk  lk  5,7  5  28,5(кГц  мм) , l5 
140
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С помощью прикладного пакета Simulink были найдены максимальные токи для каждого
из 140 контуров. Полученные результаты для выбранных частот из речевого диапазона
приведены на рис.2.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.2. Зависимость амплитуды тока (колебательной скорости) от номера контура
(расстояния от овального окна) на частотах: а) 100Гц, б) 250Гц, в) 500Гц, г) 1000Гц,
д) 4000Гц, е) 8000Гц
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Определим добротность параллельного контура:

Q
Поскольку в системе

с

L''
1
 k  2.
Rk Ck

(4)

распределенными параметрами погонная

индуктивность

C  140
L'  140
, а параллельная емкость Ckпог  k
, то локальная фазовая скорость:
Lkпог  k
l
l

Vфk 

1
l
1


.
'
Lkпог  Ckпог 140 L  C
k
k

(5)

Рассмотрим резонансные частоты среднего уха: 0,8 и 2,6 кГц, определенные в работе [2].
Для fk  800Гц : k  77 , Vфk  2,73(м / с ) .
Для fk  2,6кГц : k  55 , Vфk  6,84(м / с ) .

Выводы
Таким образом, с помощью модели улитки будет установлено, что каждой частоте
акустического стимула соответствует резонанс в определенном месте на базилярной
мембране. В рассмотренной модели улитки каждый контур соответствует определенному
волокну базилярной мембраны, так что наличием максимумов тока для ряда заданных частот
на определенном контуре был подтвержден так называемый «принцип места». Например, было
установлено, что для частоты 100 Гц максимум находится на 119 контуре, для 250 Гц – на 97,
для 500 Гц – на 81, для 1000 Гц – на 64, для 4000 Гц – на 31, для 8000 Гц – на 14.
Перспективой

дальнейших

исследований

является

электрическое

моделирование

остальных элементов слуховой системы человека, и выработка объективных критериев оценки
состояния слуха.
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛУХА ЧЕЛОВЕКА НА ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНТЕРВАЛОВ
О. И. Яшник, М. В. Вдовенко
НТУУ

«КПИ»,

Факультет

электроники,

Киев,

Украина,

e-mail:

Oksana_yashnik@ukr.net,
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Рассматриваются основные типы тугоухости и причины их возникновения.
Проводится анализ субъективного восприятия консонансного интервала, сыгранного на
фортепиано, при различных видах тугоухости при помощи спектрограмм и аудиограмм.
Main types of hearing loss and the reasons of its emergence are considered. Subjective
perception of consonance interval played on fortepiano, with different forms of hearing loss,
using spectrograms and audiograms is analyzed.
Ключевые

слова:

психоакустика,

сенсоневральная

тугоухость,

консонантный

интервал, субъективное восприятие, аудиограмма.
Key words: psychoacoustics, sensorineural hearing loss, consonance interval, subjective
perception, audiogram.
Введение
Изучение слуха человека является актуальной проблемой современности. Способность
слышать и воспринимать звуки – это одна из необходимых функций для анализа окружающего
мира.
Как известно, строение уха является сложнейшим, и в то же время хрупким механизмом.
Повреждение хотя бы одной части приводит к ухудшению слуха. При этом, в зависимости от
случая или условий воздействия шума могут «выпасть» конкретные частоты, или же их
диапазон. Сенсоневральная тугоухость, то есть повреждение во внутреннем ухе, является
одной из старейших проблем медицины и остается чрезвычайно актуальной до настоящего
времени. Причин возникновения данной тугоухости множество, так как это может быть
врожденным, генетическим или же приобретенным заболеванием. Происходит повреждение
тонких волосковых клеток, что влияет на передачу сигналов к слуховому нерву. Как правило,
такие нарушения являются необратимыми. Поражение звукопроводящего аппарата может
привести к кондуктивной тугоухости. При этом блокируется проведение звуковой волны до того
как она достигает волосковых клеток кортиевого органа. У одного и того же пациента возможно
сочетание дискантовой и басовой тугоухости. Для максимально возможной компенсации слуха
при

подобных

нарушениях

используются

цифровые

слуховые

аппараты,

как

более

современная и практичная замена аналоговым.
Исследование слуха производится с целью определения состояния слуховой функции,
количественной оценки степени снижения слуха, диагностики поражения различных отделов
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слухового анализатора. Несвоевременное обнаружение снижения слуха может привести к
снижению разборчивости речи, то есть к нарушению восприятия согласных звуков.
В медицинской классификации существует 4 степени потери слуха и глухота. Ниже
представлен рисунок, отображающий степени потери слуха [1].

Рис. 1. График степеней потери слуха
Анализ восприятия консонантного интервала в зависимости от вида тугоухости
В ходе выполнения работы будет проведен анализ субъективного восприятия октавы,
взятой в контроктаве при нормальном слухе, басовой, дискантной и смешанной тугоухости.
Цвет спектра отвечает интенсивности частотных составляющих в децибелах, нормированных
от максимальных значений: на форте максимальный уровень составляет 70 дБ, на пиано – 50
дБ. Голубой цвет показывает снижение уровня на 60 дБ. Основой для проведенного
исследования служат спектрограммы музыкальных консонантных интервалов, полученных при
исследованиях субъективных слуховых оценок фортепианного звука [2].
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Рис. 2. Трехмерный спектр октавы в контроктаве на форте и пиано
Ниже приведем примеры аудиограмм при различных видах тугоухости [3].

а) нормально слышащий человек

в) дискантовый тип тугоухости

б) басовый тип тугоухости

г) смешанный тип тугоухости

Рис. 3. Тональные аудиограммы, отражающие различные варианты состояния
слуха (а – костная проводимость, б – воздушная проводимость)
Для первичного анализа пренебрежём временным воздействием, как фактором,
влияющим на высоту тона.
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Для человека с нормальным слухом звук на форте, имеющий большую напряженность,
будет иметь яркую тембровую окраску. За счет кратности частот будет слышно «биение» [4].
При басовом типе тугоухости интервал на форте будет восприниматься без тембральной
окраски. Это может означать, что существует вероятность того, что слабослышащий человек не
сможет распознать музыкальный инструмент. Эффект биений, из-за недостаточной громкости
интервала, слышен не будет.
На пиано данный интервал будет не слышен при данном типе тугоухости.
При дискантовом типе тугоухости происходит преобладание низкой компоненты октавы.
Из этого можно сделать вывод, что восприятие данного интервала интерпретируется в
тональный звук низкой частоты. При этом тон будет иметь яркий тембральный окрас, с
помощью которого будет происходить распознавание музыкального инструмента. Ситуация на
пиано будет аналогичной. Отличающимся фактором является разная громкость звучания
данных интервалов.
При смешанном типе тугоухости анализ и обработка воспринимаемого музыкального
интервала

возможна

лишь

при

тактильном

контакте

слабослышащего

человека

с

инструментом. При этом понимание звуков или музыкальных произведений происходит
посредством передачи звуковых вибраций от корпуса или клавиш пианино.
Выводы
В данной работе был произведен анализ консонантного интервала, наилучшим образом
отображающего влияние степени тугоухости на восприятие музыкального сигнала. Из
полученных результатов можно сделать следующий вывод: тип нарушения слуха может
привести к выпадению как верхней, так и нижней составляющей октавы, что может иметь
непосредственное влияние на её субъективную оценку. Восприятие тембрального окраса так
же будет изменяться, или даже отсутствовать, как это происходит при басовом типе тугоухости.
Литература
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ КОНСТРУКЦИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМОЙ СЛОЕВ
А.М.Попова
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: koshko666@rambler.ru
Предложен

метод

расчетной

оценки

разогрева

одного-

и

двухслойного

цилиндрического пьезоэлектрического преобразователя. Сформулированы граничные
условия к задаче. Найдено решение уравнения теплопроводности, при котором можно
определить температуру в разных точках слоев преобразователя.
Proposed a method settlement estimation of heating one or two stratums of cylindrical
piezoelectric transducer. Formulate the boundary conditions to the problem. A solution of the
equation of heat conduction, in which it is possible to determine the temperature at different
points of the stratums of the transducer.
Ключевые

слова:

пьезоэлектрический

преобразователь,

коэффициент

теплопроводности, тепловое поле, уравнение теплопроводности.
Key words: a piezoelectric transducer, thermal conductivity, thermal field, equation of heat
conduction.
Введение
Цилиндрические

пьезоэлектрические

преобразователи

(ПЭП)

нашли

широкое

применение в гидроакустической, ультразвуковой и медицинской технике благодаря своей
высокой

эффективности

цилиндрических
технологичность.

как

излучатели

преобразователей
В

гидроакустике

следует

и

приемники
отметить

цилиндрические

их

звука.

Среди

высокую

излучатели

преимуществ

эффективность

силовой

и

конструкции

используются как самостоятельно, так и в качестве элементов антенн и работают в диапазоне
частот от сотен герц до сотен килогерц на глубинах до 500 метров.
При эксплуатации электроакустических преобразователей на их конструкцию действуют
такие физические факторы, как флуктуации температуры внешней среды и их внутренний
разогрев [1]. Довольно трудно установить, как в реальных условиях эксплуатации будет
происходить нагрев конструкции ПЭП, поскольку на преобразователь действует много
случайных факторов. Поэтому определение теплового поля цилиндрического ПЭП является
актуальной задачей.
Моделирование теплового поля одним слоем
Протекание теплового процесса в любой точке твердого изотропного тела с постоянной в
исследуемом диапазоне температур теплопроводностью в любой момент времени при
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заданных граничных и начальных условиях описывается дифференциальным уравнением
теплопроводности Фурье [2]:

T T  q  cT 
где  – оператор Лапласа; q

T
,
t

(1)

– удельная мощность источников энергии (мощность,

выделяемая единицей объема); cT – удельная теплоемкость тела;  – плотность тела; t –
время; T – коэффициент теплопроводности тела.
Для стационарного температурного поля:

T T  q  0 .

(2)

Если рассматривается одномерная задача (рис. 1), уравнение (2) запишется в виде:
d 2T
dx

2



q
 0.
T

(3)

Рис.1. Модель однослойного ПЭП
Найдем решение уравнения теплопроводности (3) для слоя пьезокерамики. Температуру
на внутренней поверхности нагретого слоя обозначим
температуру самой среды TC ,
теплопередачи

поверхностей,

на внешней поверхности – TS 2 , а

T 1 – коэффициент теплопроводности. Коэффициенты
характеризующие

интенсивность

теплообмена

между

поверхностью тела и окружающей средой – 1 ,  2 .
Для нашего интервала 0  x  d1 проинтегрировав дважды правую и левую части (3),
получим:
T1( x )  

q x 2

 C1x  C2 ,
T 1 2

(4)

где – постоянные интегрирования.
Для нахождения постоянных C1 , C2 , а также температур на поверхностях TS1 , TS 2
необходимо задать граничные условия:

T1( x ) x 0  TS1 ; T1( x ) x d  TS 2 .
1
T 1

(5)

T
T1
 T 2 TS 2  TC  .
 T 1 TS1  TC  ;  T 1 1
x x d
x x 0
1
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Подставив решения (4) в (5-6), и проделав необходимые преобразования, получим:
 T  T 
C1  T 1 S1 C ; C2  TS1 ,
T 1

q1d12 q1d1

q
d2
2T 1
T 2
TS1 
 TC ; TS 2   1  1  C1d1  C2 .
T 1d1 T 1
T 1 2

1
T 1
T 2

(7)

(8)

Моделирование теплового поля двумя слоями
В случае, когда модель преобразователя включает в себя несколько слоев с различными
теплофизическими характеристиками (рис. 2), уравнение (3) должно решаться для каждого из
них в отдельности:
d 2Ti
dx

2

q
 i  0 .
Ti

(9)

Рис.2. Модель двухслойного ПЭП
Для двух слоев пьезоэлектрического преобразователя было получено уравнения для
температур в зависимости от интервалов (для T1( x ) в интервале 0  x  d1 , для T2 ( x ) –

d1  x  d1  d2 ):

q  x  d1 
 C3  x  d1   C4 .
T1( x )  C1 x  C2 ; T2 ( x )   2
2T 2
2

(10)

Для уравнений (12, 13) были получены коэффициенты:
 T  T 
C1  T 1 S1 C ; C2  TS1 ; C3  C1  q2d1 ; C4  C1d1  C2 .
T 1

(11)

q 2d22 q2d2

q d

2T 2
T 2
TS1 
 TC ; TS 2   2 2  1 TS1  TC   TC .
T 1d2 T 1d1 T 1
2
2


1
T 2
T 2
T 2

(12)

С помощью пакета Mathcad на основании выражений (4), (7)-(12) был выполнен расчет
температур для одного и двух слоев ПЭП (рис. 3), для следующих параметров материалов:
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Для одного слоя: пьезокерамика ЦТБС-3, T 1  1,3 Вт/(м•К), q1  105 , TC  20C .
Для двух слоев: 1-й слой – компаунд Д-61а, T 1  0,16 Вт/(м•К), q1  0 , 2-ой слой –
пьезокерамика ЦТБС-3, T 1  1,3 Вт/(м•К), q1  105 , TC  20C .

а)

б)

Рис.3. Распределение внутренней температуры ПЭП для модели с одним слоем (а)
и двумя слоями (б)
Выводы
На основании уравнения теплопроводности были получены аналитические соотношения
тепловых

полей

для

одного-

и

двухслойного

цилиндрического

пьезоэлектрического

преобразователя. С помощью такого метода расчетной оценки разогрева ПЭП можно
определить температуру в разных точках слоев преобразователя, что важно учитывать при
создании конструкций такого типа. Предложенные модели не учитывают конструктивных
особенностей ПЭП. Поэтому, чтоб учесть отвод тепла торцами ПЭП, необходимо провести
моделирование тепловых процессов в конструктивных прикладных программах.
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Розглянуто

створення

діагностичної

моделі

хвилевих

процесів

в

об’ємі

циліндричного резонатору коріолісова вібраційного гіроскопа і системи акустичної
діагностики об’єктів дослідження.
Review of diagnostic model creation of wave motion inside the cylindrical resonator of coriolis
vibratory gyroscope and the acoustic diagnostic system for the subject of research.
Ключові слова: хвилевий твердотільний гіроскоп, коріолісів вібраційний гіроскоп, фізичне
моделювання.
Keywords: vibrating structure gyroscope, Сoriolis vibratory gyroscope, physical modeling.
Вступ
Стрімкий розвиток гіроскопічної техніки призводить до зростаючих потреб щодо
покращення точності вимірювання, стабільності динамічних характеристик приладів, зменшення
розмірів

для

успішного

вирішення

задач

систем

навігації,

авіації,

кораблебудування,

робототехніки [1]. Новітні наукові дослідження призвели до створення високоточних хвилевих
твердотільних гіроскопів, до класу яких відносять коріолісові вібраційні гіроскопи (КВГ).
Висока точність вимірювання кутової швидкості в досліджуваних приладах досягається за
рахунок

якісного

балансування,

виготовлення

який

в

свою

активного

елементу

чергу залежить

від

–

резонатору,

вірного

а

визначення

також

процесу

пружно-масових

характеристик та характеру хвильових процесів, що протікають під час роботи КВГ [2].
В даній роботі розглядається методика акустичної діагностики циліндричних резонаторів
твердотільних гіроскопів, яка полягає в дослідженні власних коливань чутливого елементу.
Успішне вирішення задачі суттєво залежить від вірної побудови діагностичної моделі за
допомогою варіаційних методів, що враховує неоднорідність товщини циліндру та щільності
металового сплаву.
Отримані результати визначають доцільність створення стенду діагностування та аналізу
якості виготовлення окремих зразків циліндричних резонаторів, а також отримання необхідних
даних для подальшого балансування. В рамках роботи досліджуються наступні найбільш
важливі технічні параметри активних елементів:


різночастотність – різниця резонансних частот у напрямках робочих осей збудження
циліндру, що викликана вказаними неоднорідностями;



добротність активного елементу – для визначення, чи буде відповідати КВГ необхідній
точності вимірювання;
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дисбаланс форми коливань – для подальшого процесу балансування резонатору КВГ.
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Розрахована звукоізоляція основних типів шумозахисних екранів. Проведено
натурні вимірювання світлопрозорої частини шумозахисного екрану. Показаний вплив
звукоізоляції на акустичну ефективність шумозахисного екрана.
Calculated soundproof of basic types of noise protection screens. A full-scale
measurement of noise protection translucent screen was shown in this paper.
Ключові слова: звукоізоляція, шумозахисний екран, транспортний шум, .
Key words: soundproofing, noise barrier, noise traffic.
Вступ
Однією з найбільш глобальних проблем сучасності є забезпечення екологічної безпеки
населення, особливо в промислово розвинених регіонах і містах. Існує багато засобів захисту
від транспортного шуму, але безумовно їх виконують у вигляді суцільних стінок, що
встановлюються вздовж автомобільних доріг й знижують рівні шуму на території яка
знаходиться за ними.
На сьогодні існують чимало методів розрахунку ефективності шумозахисних екранів.
Найбільший внесок зробив З.Маекава. Він запропонував наступну, досить просту формулу для
розрахунку напівнескінченних шумозахисних екранів, розташованих у вільному просторі при
ненаправленому точковому джерелі шуму:

L1/2  10lg(20N ) ,

(1.1)

де N – число Френеля.
Водночас відзначимо, що цей метод широко застосовується для розрахунків акустичної
ефективності

шумозахисних

екранів,

але

деякі

дослідники

відзначають

розбіжність

розрахункових даних з експериментальними. Можна вважати , що цей метод не вичерпав себе
до кінця , хоча і потребує удосконалення.
Аналіз методів розрахунку акустичної ефективності шумозахисного екрана, прийнятих в
різних країнах, показав, що на сьогодні не існує універсального методу розрахунку, який давав
би у всіх випадках результати, що мало відрізняються від фактичної ефективності екрану.
Звукоізоляція шумозахисних екранів
Слід зауважити, що майже всі досліджені методи розрахунку ефективності екранів,
зводяться до розрахунку дифрагованого звуку. При проектуванні акустичних екранів не завжди
враховується їх звукоізоляційна здатність. Часто за архітектурними, естетичними, економічними
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чи іншими міркуваннями, шумозахисні екрани часто виготовляються з тонких листових
матеріалів (металу, скла, комбіновані екрани ) з низькими звукоізоляційними властивостями. Це,
в свою чергу, значно погіршує звукоізоляцію шумозахисних екранів, і як наслідок, їх акустичну
ефективність.
Практика використання таких екранів показує: звук, що пройшов крізь акустичний екран з
низькою звукоізоляцією, виявляється майже рівним за величиною звуку, що пройшов за рахунок
дифракції. В результаті фактична ефективність шумозахисного екрану виявляється нижче
очікуваних розрахункових значень, отриманих без урахування низької звукоізоляції екрану.
Звукоізоляційні властивості конструкції екрана оцінюються ізоляцією повітряного шуму R
та індексом звукоізоляції транспортного шуму RAтран [1-2]. На практиці застосовуються
матеріали та конструкції, що мають RAтран  20дБА .

Розрахунок звукоізоляції типових конструкцій екранів
Виходячи з аналізу літератури [3-5], можна зробити висновок, що поширеними
конструктивними рішеннями шумозахисних екранів є:


одношарові конструкції (бетон, метал, полікарбонат, оргскло);



сандвіч панелі (метал-мінеральна вата-метал);



комбіновані екрани.

Використовуючи програмне забезпечення “MATLAB” було розраховано звукоізоляцію
типових конструкцій шумозахисних екранів. Розрахунки були виконані у частотному діапазоні
100 Гц – 5000 Гц для 20 основних конструкцій. Результати отримано у вигляді частотної
характеристики звукоізоляції екранів.
Для прикладу, на рис.1 і 2, зображені частотні характеристики звукоізоляції панелей
шумозахисних екранів, виготовлених із полікарбонату, товщиною 15 мм, RW  34(дБA) та
сандвіч-панелі, RW  36(дБA) , виготовленої із двох листів сталі, заповнених мінеральною
ватою відповідно. Мала звукоізоляція шумозахисного екрану з оргскла чи тонкого листа сталі на
низьких частотах, може суттєво зменшувати ефективність екрану.

Рис. 1. Звукоізоляція шумозахисного екрана, виготовленого із полікарбонату
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Рис. 2. Звукоізоляція шумозахисного екрана (сандвіч панель)
При збільшенні поверхневої маси конструкції екрану до 25-40 кг/м

2

(сталь 3 мм чи

полікарбонат 20 мм), збільшується його звукоізоляція, і як наслідок зростає ефективність
екрана. При проектуванні екрану, потрібно враховувати, щоб звукоізоляція становила була
більша за ефективність екрану на 15 дБ.
Натурні вимірювання
Через недосконалість методів розрахунку, розрахункові дані можуть відрізнятися від
практично отриманих результатів, тому були проведені натурні вимірювання. Об’єктом
вимірювання було обрано світлопрозору частину сандвіч-панелі.
Вимірювання
ревербераційної

проводилися

камери

та

за

допомогою

програмного

2

ненаправлених

забезпечення

MATLAB.

мікрофонів,
Метод

малої

вимірювання

передбачає порівняння рівнів звукового тиску перед екраном, та того, що потрапив до малої
ревербераційної камери, тобто фактично прямого звуку. Мікрофони були встановлені відповідно
на відстані 0,1 м перед екраном зі сторони автомагістралі та на відстані 0,1 м за ним.
Результати експериментальних досліджень зображені в табл. 1.
Таблиця 1. Результати проведеного експерименту
Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

L1 , дБ

64,93

57,93

54,83

58,00

57,72

52,67

45,85

38,95

L2 , дБ

61,22

50,26

38,95

35,25

32,90

25,88

20,12

16,00

dL, дБ

3,70

7,67

15,88

22,76

24,82

26,79

25,73

22,94

де L1 та L2 відповідно – рівні звукового тиску перед та поза шумозахисним екраном.

dL - різниця рівнів звукового тиску.
Зобразимо графічно отримані результати експерименту на рис. 3.
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Рис. 3. Результати проведених вимірювань
Як видно з рис.3, звукоізоляція даного екрану мала (менше 20 дБ) в області низьких
частот (до 500 Гц), що відповідають максимум спектру транспортного шуму, а отже ефективність
екрана буде значно погіршена за рахунок проникнення звуку крізь сам екран.
Висновок
Отже, звукоізоляція шумозахисного екрану значно впливає на його ефективність. Тому
актуальною залишається проблема розробки методу розрахунку ефективності шумозахисного
екрана, який би враховував звукоізоляцію конструкції.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В ЗВУКОВЫЕ
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Данная работа посвящена вопросу создания параметрического громкоговорителя.
В статье проведен анализ проблемы и даны характеристики существующих устройств.
Предложен путь построения громкоговорителя на базе матричних излучателей из
дискретних ультразвукових преобразователей. Приведены результаты расчетов и
данные измерений экспериментального образца параметрического громкоговорителя.
This work is devoted to creation a parametric loudspeaker. This paper shows analyzes of
problems and gives the characteristics of existing devices. Proposed the way to build a
speaker based on the matrix emitters of discrete ultrasonic transducers. Also here are shown
results of calculations and experimental measurements of the sample of parametric
loudspeaker.
Ключевые

слова:

параметрический

громкоговоритель,

матричная

антенна,

малогабаритный ультразвуковой преобразователь, характеристика направленности.
Key words: parametric loudspeaker, matrix antenna, ultrasonic transducer, directional
characteristic.
Введение
Вопрос о высоконаправленном излучении звуковых волн всегда был актуальным как для
решения

технический

задач,

так

и

для

мультимедиа.

Согласно

волновой

теории,

направленность источника формируется в дальнем поле и создать ее в помещениях малого
объема с помощью традиционных акустических систем практически невозможно. Решение
проблемы возможно если применить параметрический эффект.
Работа параметрических излучателей основана на нелинейном взаимодействии
ультразвуковых акустических волн (волн накачки), распространяющихся в реальной среде,
обладающей параметром нелинейности. Простейший параметрический излучатель должен
иметь две частоты накачки. При таком взаимодействии в среде возникают акустические
волны комбинационных частот, т.е. частота которых равна сумме и разности исходных, а
также

субгармонические

составляющие.

Поскольку

реальные

среды

обладают

малой

нелинейностью эффект генерации разностной волны взаимодействия незначителен, Однако
важно то обстоятельство, что его влияние накапливается с увеличением расстояния, проходимого
сигналом в среде. Область нелинейного взаимодействия является своеобразной "бестелесной"
антенной, характеристика направленности (ХН) которой определяется ХН высокочастотного
излучателя волны накачки. Поэтому даже при малых геометрических размерах излучателя
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волны накачки удаётся получить высоко направленное низкочастотное излучение. Главным
недостатком параметрических излучателей является малый коэффициент полезного действия.
В 1975 г. Мэри Бет и доктор Блэксток в статье [1] «Параметрический эффект в воздухе»
представили результаты

экспериментов.

Они

доказали, что параметрический

эффект

наблюдается и в воздушной среде. После этого начались разработки параметрических
излучателей в виде матричных антенн на малогабаритных ультразвуковых преобразователях
(МУП).
Состоянием на 2015 год известны 4 серийные устройства: Audio Spotlight, AudioBeam,
HyperSonic Sound и Soundlazer [2]. Устройства реализуется на рынке, но в силу малой
известности технологии и высокой цены (275$-4500$), занимают ничтожную его долю. Основной
причиной непопулярности таких устройств является ограниченность их применения из-за
достаточно

больших

габаритов

излучателя.

Они

используются

преимущественно

в

выставочных залах, музеях и торговых центрах для озвучивания локальной области
пространства. Попытка введения параметрических громкоговорителей на рынок бытовых
электроакустических

систем

была

проведена

лишь

этой

весной

фирмой

Soundlazer.

Преимуществом данного устройства является его компактность, а недостатком – достаточно
высокий уровень боковых лепестков ХН. Таким образом проблема создания параметрического
излучателя актуальна.
Разработка излучающей антенны
Главной проблемой при создании дискретной антенны является одновременное
достижение узкой направленности и минимального уровня боковых лепестков ХН. Основными
характеристиками антенны являются: геометрическая форма, ХН, размеры, мощность и полоса
пропускания МУП. Для выбора оптимальной антенны был проведен теоретический анализ
зависимости ХН от геометрической формы антенны. На рис.1 представлены диаграммы
направленности (ДН) круглого R( X )  sin( X ) / X и квадратного R( X )  2J1( X ) / X поршня.

Рис. 1. Графики функций sin( X ) / X и 2J1( X ) / X
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Была изготовлена круглая антенна состоящая из 19 МУП, работающая на частоте накачки

fн  40 кГц и развивающая (по паспорту) давление 115 дБ на расстоянии 0.3 м. Суммарное

Рис. 2. Результаты расчета и эксперимента ДН дискретной матричной антенны
измеренное на этом расстоянии давление составило 127 дБ. Рассчитанные и измеренные для
круглой антенны результаты приведены на рис.2. Из рис.2 видно, что уровень боковых
лепестков

0

экспериментальной антенны превышает 30 , из-за большего волнового размера

дискретных МУП.
Исследование характеристик нелинейного преобразования
Математическая модель параметрического эффекта в воздухе основана на уравнении
Вестервальта, которое имеет вид:
2

pc 

где pн – давление сигнала накачки;

pc

1  pc
2

c0 t

2

 

2

2

 pн


4

0 c 0

t

2

,

(1)

– давление детектированного (полезного) сигнала;



–

коэффициент нелинейности среды.
Решение уравнения (1) было предложено Берктаем для амплитудно-модулированного
сигнала

pн (t )  Pн E (t ) sin  н t  :
2

pс ( t ) 

где



Pн S

Результаты

E (t )

2

16 0 c0 z t

– коэффициент поглощения воздуха;

координате;

4



S

 E ( )  ,
2

2

(2)

– площадь антенны;

z

– расстояние по аксиальной

– полезный сигнал;  – временная координата.

измерений

характеристик

направленности

и

амплитудно

характеристики (АЧХ) параметрического детектирования для сигнала

E (t )  cos t

1 и 8 кГц приведены на рис.3.
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б)

Рис. 3. Характеристики параметрического громкоговорителя (а – ДН, б – АЧХ)
Давление, создаваемое устройством на частоте 1 кГц на расстоянии 3 м составило 69 дБ, при
коэффициенте модуляции равном единице.
Выводы
1. Эффективный угол основного лепестка ХН по уровню -3 дБ экспериментального
0

образца параметрического громкоговорителя на частоте 1 кГц составил 16 и практически
совпал с этим параметром ХН на частоте накачки.
2. АЧХ давления разностной частоты имеет вид перевернутой параболы с максимумом в
диапазоне 2-4 Кгц. Выраженная квадратичная зависимость амплитуды детектированного
сигнала от частоты, соответствует решению (2) уравнения (1).
3. В дальнейшем для качественного воспроизведения речевого и музыкального
материала необходимо вносить предварительную обработку транслируемого сигнала в
соответствии с выражением (2).
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РОЗПІЗНАВАННЯ ОКРЕМИХ СЛІВ ЗА ДОПОМОГЮ МАРКІВСЬКОЇ МОДЕЛІ
І.В. Швестко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: i.shvestko@gmail.com
Данна

стаття

є

оглядом

прихованої

математичної

моделі

Маркова

для

розпізнавання окремих слів. Аналіз цієї моделі виконувався для подальшої розробки, на
її основі, алгоритму системи розпізнавання мови.
This article is a review of hidden Markov mathematical model to recognize individual
words. Analysis of this model was implemented to further development, based on it, the
algorithm speech recognition system.
Ключові слова: модель Маркова, мовний сигнал, система розпізнавання мови.
Key words: Markov model, speech signal, the speech recognition system
Вступ
У загальному випадку, при розгляді систем розпізнавання мови передбачають, що мовний
сигнал - це деяке повідомлення, що кодується за допомогою послідовності одного або декількох
символів. Для виконання зворотної процедури по розпізнаванню послідовності символів,
представлених у фрагменті мови, безперервний мовний сигнал спочатку перетворять в
послідовність рівновіддалених в часі векторів дискретних параметрів. Передбачається, що ця
послідовність векторів параметрів формує точне представлення форми хвилі мовного сигналу,
оскільки на інтервалі часу, що захоплюється одним вектором (зазвичай 10ms або біля того),
мовний сигнал може вважатися стаціонарним. Зазвичай використовують представлення
параметрів, що базуються на згладжених спектрах або коефіцієнтах лінійного передбачення, а
також інші способи, на основі вищезгаданих [1].
Однією з ключових технологій, розробленою в 1980-х, була прихована Марківська
модель (СММ). Це двічі стохастичний процес, що має базовий стохастичний процес, що не
підлягає спостереженню (прихований процес), але який може спостерігатися через інший
стохастичний процес, що породжує послідовність спостережень.
Метою даної статті є огляд математичної моделі Маркова для розпізнавання окремих слів.
Прихована Марківська модель
Представимо виголошене слово послідовністю векторів або спостережень, визначених як

  o1, o2, o..., oT

(1)

де ot є вектор параметрів мови, спостережуваний у момент часу t. Проблему розпізнавання
окремих слів можна розглядати як результат обчислення





argmax P  i O 
i
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де ωi є i-те слово словника. Умовну вірогідність не обчислюють безпосередньо, а звертаються
до формули Байеса

P  i O  

P (O i )P  i 
P O 

(3)

Таким чином, при заданій апріорній вірогідності P(ωi), найбільш вірогідне виголошене
слово визначається лише правдоподібністю P(O|ωi). Із-за високої мірності послідовності
спостережень пряме оцінювання спільної умовної вірогідності P(o1, o2...|ωi) на екземплярах
виголошених слів не використовується на практиці. Проте якщо зробити припущення про
параметричну модель генерування слова, таку, як Марківська модель, оцінювання за даними
стає можливим, оскільки проблема оцінювання умовної щільності P(O|ωi) замінюється набагато
простішою проблемою оцінювання параметрів Марківської моделі [2].
При розпізнаванні мови, що грунтується на СММ, передбачається, що послідовність
спостережуваних векторів мови, відповідних якомусь слову, породжена Марківською моделлю.
Марківська модель є так званим «автоматом з кінцевим числом станів», що змінює свій стан
один раз в кожну одиницю часу, і в кожен момент часу t, коли модель знаходиться в стані j,
вектор мови ot генерується виходячи з щільності вірогідності bj(ot). Крім того, перехід від стану i
до стану j також є імовірнісним і здійснюється під управлінням окремої вірогідності a ij. Відмітимо,
що послідовність станів представленої моделі має таку властивість, що із збільшенням часу
індекс стану також збільшується (або залишається незмінним), іншими словами стани
переходять з одного в інший зліва направо. Це так звана ліво-права модель, або модель
Бакиса. Використання даної моделі дозволяє зменшити кількість можливих послідовностей
станів моделі. На рис. 1 показаний приклад цього процесу, де модель, що складається з шести
станів, проходить через послідовність станів X=1,2,2,3,4,4,5,6, для того, щоб згенерувати
послідовність від o1 до o6.

Відмітимо, що вхідний і вихідний стани СММ не є такими, що

породжують. Це зроблено для полегшення конструювання складних моделей [1].

Рис. 1. Марковська модель генерування послідовності випадкових
векторів
Спільна вірогідність того, що O згенерована моделлю M, що проходить через
послідовність станів X, розраховується просто як результат множення вірогідності переходу і
вірогідності генерування. Так, послідовності станів X
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P O, X M   a12b2 o1  a22b2 o2  a23b3 o3  ...

(4)

На практиці відома лише послідовність спостереження O, тоді як послідовність станів, що
«породила» її, X прихована (від спостереження).
Оскільки X невідома, необхідна правдоподібність обчислюється підсумовуванням по всіх
можливих послідовностях станів, тобто
T

P O M    ax(0)x(1)  bx  t   ot  ax  t  x  t 1

(5)

t 1

X

де до x(0) пред'являється вимога бути моделлю вхідного стану, а до x(T+1) - бути моделлю
вихідного стану. Як альтернатива рівнянню (5), правдоподібність може бути обчислена
приблизно, шляхом розгляду найбільш вірогідної послідовності станів, тобто
T


P O M   max ax (0) x(1)  bx  t   ot  ax  t  x  t 1 
X 

t 1


(6)

Здійснити прямі обчислення, відповідно до співвідношень (5) і (6), не дуже просто, проте
існують прості рекурсивні процедури, що дозволяють вельми ефективно розрахувати обидві
величини. Перш ніж йти далі, відмітимо, що, якщо співвідношення (2) може бути обчислене, тоді
проблема розпізнавання вирішена. Для заданої безлічі моделей, відповідних словам,
співвідношення (2) вирішується з використанням (3) і в припущенні, що

P O i   P O Mi 

(7)

При цьому, зрозуміло, передбачається, що параметри a ij і bj(ot) відомі для кожної моделі
Mi. У цьому і полягає витонченість і потужність СММ структури. Для заданої безлічі прикладів
навчання, відповідних конкретній моделі, параметри цієї моделі можна визначити автоматично
за допомогою надійної і ефективної рекурентної процедури [3]. Таким чином, за умови, що
зібрано достатнє число показних зразків кожного слова, може бути побудована СММ, яка неявно
моделює всю множину причин мінливості, властивих реальній мові
Висновки
У даній роботі була розглянута математична модель алгоритму прихованої моделі
Маркова. Використовуючи даний алгоритм планується розробка автоматизованої системи
розпізнавання мови.
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УДК 621.391.883.2
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ШУМОВОЙ
ПОМЕХИ
Д.Е. Моторнюк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: daria.motorniuk@gmail.com
Произведено усовершенствование алгоритма Шредера для вычисления времени
реверберации в условиях шумовой помехи, состоящее в применении процедуры
скользящего

усреднения.

Проведено

сравнение

результатов,

полученных

при

использовании интегрирования и скользящего усреднения. Показано, что при помощи
скользящего усреднения можно получить более точный результат вычисления времени
реверберации.
The improvement of the Schroeder algorithm for the reverberation time computing in
noisy environment with the sliding window is made and described in this paper. Results
obtained by using sliding integration and moving average is compared. Results obtained by
using moving average are more accurate.
Ключевые

слова:

метод

Шредера,

автоматическое

вычисление

времени

реверберации, программный инструментарий.
Key words: Schroeder method, automatic computation of reverberation time, software tools.
Введение
Метод вычисления времени реверберации Шредера даёт достаточно точные результаты
и прост в практической реализации, однако не стоит забывать о том, что математические
выкладки Шредера сделаны для ситуации, когда фоновый шум в помещении отсутствует [1]. В
этой связи при измерениях времени реверберации (ВР) в реальных помещениях фоновый шум
приводит к образованию «полки», которая тянется за огибающей реверберационного процесса,
что приводит к неверному определению времени реверберации.
Шумовой «хвост» можно обрезать вручную в момент времени, когда

уровень

реверберационного процесса становится соизмеримым с уровнем фонового шума. Это очень
простой выход из положения, однако он требует промежуточного вмешательства человека в
процедуру вычислений.
Способ борьбы с таким шумовым хвостом зависит от того, какой тестовый сигнал был
излучён.
Наилучшей будет решение, при котором в качестве тестового сигнала излучают линейно
частотно модулированный сигнал или последовательность максимальной длинны (М-последовательность, MLS). В первом случае применима методика, которую называют спектрометрией
временных задержек (Time Delay Spectrometry – TDS) [2]. Во втором случае импульсная
характеристика помещения оценивается с помощью взаимно корреляционной функции между
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исходным MLS-сигналом и сигналом в точке приема [3]. Пик-фактор М-последовательности
равен единице, что даёт высокое значение отношения сигнал-шум при измерениях в
зашумленном помещении.
Если же в качестве тестового сигнала был использован короткий импульс случайного
характера (хлопок, взрыв воздушного шарика или хлопушки, выстрел стартового пистолета),
тогда, применяя процедуру интегрирования и скользящего усреднения на отрезке сигнала в N
выборок и перемещая такое окно с коэффициентом перекрытия от 50%, можно прекратить
построение огибающей до наступления стационарности, что позволит нивелировать влияние
шумового «хвоста».
Применение методов интегрирования и скользящего среднего
Метод Шредера состоит в цифровой фильтрации импульсной характеристики (ИХ)
помещения с помощью фильтра-интегратора. Уравнение такого фильтра-интегратора имеет
вид:

y n  y n 1  a0 xn .

(1)

Коэффициенты такого фильтра:

a0  t;

b0  1;

b1  1 .

(2)

Вместо фильтра-интегратора можно попытаться применить усредняющий фильтр:

yn  (1 )yn 1   xn ,

0    1,

(3)

где xn - исходный сигнал; y n - результат усреднения; n - номер выборки. Чем меньше  , тем
больше

интервал

усреднения.

Действительно,

скользящее

усреднение

можно

интерпретировать как рекурсивный фильтр первого порядка с коэффициентами a0   ;

b1  -(1- ) .

Элементы

усредняющей

функции

–

члены

геометрической

прогрессии

a  ar  ar 2  Форма этой усредняющей функции для определенных значений частоты
дискретизации и параметра  показана на рис. 1.

Рис. 1. Усредняющая функция
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Для r 2  1 предел суммы бесконечного числа элементов усредняющей функции равен



a
. В нашем случае имеем a   , r  1-  , откуда следует, что сумма элементов
1- r

(«площадь») усредняющей функции



a

  1.
1- r 

(4)

В качестве эффективной протяженности интервала усреднения N примем ширину
прямоугольника с единичной площадью, высота которого равна значению максимального члена
усредняющей функции. Поскольку максимальным является первый член, а его значение равно

 , приходим к выражению
N

1


(5)

Анализ экспериментальных результатов вычисления времени реверберации при
помощи интегрирующего окна и окна скользящего усреднения
Применим метод Шредера для определения ВР зашумленном помещении. Рис. 2 а
иллюстрирует искривление огибающей процесса вследствие наличия фонового шума в
помещении.

a)

б)
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в)
Рис. 2. а) результат непосредственного применения метода Шредера (а),
применения метода Шредера с использованием окна интегрирования (б) и окна
скользящего усреднения (в) для определения ВР в зашумленном помещении
Как следует из приведенного рисунка, значение Т30 оказалось явно завышенным, и
причиной тому отмеченное выше влияние фонового шума. Тем не менее, при малом уровне
фонового шума результат вычисления времени ранней реверберации достоверный. Время
вычисления составило 0,016360 c.
Проанализируем результат измерения ВР при помощи перемещающегося окна фильтраинтегратора (1). Как видно из рис. 2 б, алгоритм реализован таким образом, что интегрирование
прекращается на участке наступления стационарности дисперсии. Это позволяет построить
огибающую, которая повторяет форму сигнала и, как следствие, более точно определить время
поздней реверберации, а также сократить время вычисления. Ширину окна (в данном случае
10000 выборок), коэффициент перекрытия (в данном случае 75%) и условие наступления
стационарности (окно движется до тех пор, пока отношение максимальных значений двух
соседних выборок больше 0,71) можно легко регулировать. Время вычисления составило
0.174923 с.
Для корректного сравнения скользящее усреднение было реализовано с той же шириной
окна и коэффициентом перекрытия, что и скользящее интегрирование.
Как видно из рис. 2 в, огибающая сигнала, сформированная при помощи скользящего
усреднения, имеет меньшую кривизну в области наступления стационарности, что позволяет
более правдоподобно определить время поздней реверберации. Время вычисления составило
0.186484 с, что не намного больше времени вычисления при использовании фильтраинтегратора.
Выводы
Из трех представленных методов автоматического определения ВР в зашумленном
помещении с использованием короткого импульса в качестве тестового сигнала наиболее
точным можно назвать метод Шредера с использованием окна скользящего усреднения. Время
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вычисления этим методом сопоставимо с временем вычисления методом Шредера с
использованием окна интегрирования.
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УДК 004.934
ВЗАИМОСВЯСЬ ЦВЕТОВОГО И СЛУХОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
К.Д. Богатыренко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: elconf@gmail.com
Рассматривается влияние светового (цветового) фактора в качестве усиления
эмоционально-психологического впечатления от музыкального, в частности, вокального
воздействия

на

человека.

Анализируются

способы

совмещения

светового

и

музыкального спектров. Предлагается распределения светового спектра в соответствии
с диапазоном вокального голоса певца.
This article is about light (color) influence as amplification of emotional and
psychological impression from the music, particularly vocal human exposure. The ways of
combining light and musical spectrum are being analyzed. It is proposed the light spectrum
distribution according to vocal range of a singer.
Ключевые слова: светомузыка, частотный диапазон, цветовой диапазон.
Key words: lumiere, frequency range, color range.
Введение
Поскольку воздействие цветовой гаммы на психологию человека очень сильно, возникает
вопрос, в какой степени

этот эффект может усиливать слуховое восприятие музыкальной

программы. Специалистов, непосредственно связанных с музыкой, всегда интересовало,
возможно ли совместить музыку с цветом? Хотя этой проблемой занимались многие ученые,
она и в настоящее время остается актуальным открытым вопросом. До сих пор не пришли к
единому решению, которое было бы коррелировано с возможностями человеческого голоса.
Задача данной работы заключается в том, чтобы «осветить» вокальный голос в пределах
возможного для него диапазона частот.
I. Светомузыка или цветомузыка
Светомузыка (или

цветомузыка)

—

вид искусства,

основанный

на

способности

человека ассоциировать звуковые ощущения со световыми восприятиями. Также, специалисты
в области звукотехники
световых

картин,

светомузыкой

предназначенных

называют электронное устройство для построения

для

формирования

цветовых зрительных

образов,

сопоставляемых с музыкальным сопровождением.
Более корректное

название устройств -светомузыкальные. Ибо зависимость только

цвета от музыки не подразумевает излучающие свойства изделий. Да и различать цвета
возможно лишь в том случае, когда в системе присутствует свет (в темноте нет отражения, и
цвета неразличимы). Но так сложилось, что по статистике в инженерной практике чаще
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используется термин «цветомузыкальные» приставки и устройства. Следуя традиции, мы также
остановимся на термине "цветомузыка".
II. Классификация цветомузыкальных устройств
Следует разделять цветомузыку на экранно-проекционную (проекция световых лучей на
отражающие поверхности) и дискретно-лучевую (совокупность нескольких цветомузыкальных
устройств, блоков, механизмов, находящихся в одном ограниченном пространстве, работающих
порознь или соединенных в систему).
Экранно-проекционная

цветомузыка. Предназначена

в

Существует многообразие различных моделей и концепций

основном

для созерцания.

преобразования музыкального

материала в цветовую информацию на экране или на другом объекте. Среди них есть и
бытовые

варианты,

и

сценические

приборы.

Сходство

между

моделями

разных

производителей, по-сути, -только в соответствии цветовой окраски частотному спектру сигнала.
Дискретно-лучевая

цветомузыка

–

огромный

пласт

световых

приборов

(цветомузыкальных приборов эффектов), ориентированных на сопровождение (оформление)
концертов,

дискотек,

вечеринок

и

шоу-программ.

Подразумевает

профессиональную

(сценическую, концертную, театральную, клубную, дискотечную) светотехнику и бытовую
светотехнику, светотехнические параметры которой могут изменяться в зависимости от
акустического или электрического звукового сигнала.
Под светотехническими параметрами подразумеваются цвет, интенсивность светового
потока,

его

направление,

скорость

перемещения,

диаграмма

направленности

луча.

Управление этими характеристиками может происходить под руководством оператора и/или по
заданному программой алгоритму.

III.

Психология восприятия цвета

Психология восприятия цвета — способность человека ощущать, идентифицировать и
называть цвета. Восприятие цвета зависит от комплекса физиологических, психологических и
культурно-социальных факторов. Носители разных культур по-разному воспринимают цвет
объектов. В зависимости от важности тех или иных цветов и оттенков в обыденной жизни
народа, некоторые из них могут иметь большее или меньшее отражение в языке.
Многолетние опыты по изучению влияния звуковых раздражителей на цветовое зрение,
доказывают, что при воздействии на слух человека звуков постоянной громкости можно
добиться, чтобы чувствительность глаза к зелёно-голубым тонам повышалась, а к оранжевокрасным тонам – снижалась. Исследования влияния на чувствительность глаза звуков разной
громкости дают поразительные результаты: оказалось, что с нарастанием громкости звука
чувствительность к зеленому цвету растет, а к оранжевому – падает.
Физиологи объясняют установленные закономерности наличием определенных связей
между зрительным и слуховым анализаторами человека, которые осуществляюся в низших
отделах головного мозга. Эти связи свойственны всякому человеку с нормальным слухом и
зрением, они вовсе не являются привилегией немногих, как думали ранее. Цветовой слух
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синопсия – это лишь своеобразное отклонение от обычной формы, в которой осуществляются
связи между слухом и зрением.
Доказано, что зрительное восприятие зависит от воздействия на него звука, а слуховое
восприятие, наоборот, – от степенивоздействия света.
IV. Деление спектра звука на цвета
На сегодняшний день нет определенного общепринятого деления спектра на цвета,
Композиторкоторое было бы сопоставимо с

частотным диапазоном. Еще Исаак Ньютон

установил, что цвет определяется длиной световой волны, или частотой колебаний. Он
предположил, что цвет имеет ту же природу, что и звук. Существует несколько вариантов
деления звукового диапазона на цвета:


пооктавное деление на 7 цветов;



деление всего слышимого частотного диапазона на 7 цветов;



пооктавное деление на 3 цвета;



деление всего слышимого частотного диапазона на 3 цвета.
В работе предлагается для интерпретации вокального голоса цветовую область

распределять на частотный диапазон конкретного исполнителя. К примеру, в работе будет
использован частотный диапазон от 130 Гц до 990 Гц, который будет разделен на 3 цвета.

Рис.1. Схема цветомузыкальной установки
На рис.1. приведена одна из самых простых схем цветомузыкальной установки, которая
используется в эксперименте. Так как диапазон исследуемых частот лежит в пределах от 130
Гц до 990 Гц (что составляет3 октавы), то и цвета соответственно будут разделены пооктавно:
130-250Гц - красный, 250-505Гц - зеленый, 505-990Гц - синий.
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Выводы
Проанализирована взаимосвязь слухового и зрительного восприятия. Предложено
разделение на цветовую гамму конкретного диапазона вокального голоса испонтителя.
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УДК 621.391
СОПОСТАВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМА
А.В. Домбровский
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, email: bobraldinho@gmail.com
Произведено сравнение качества трех алгоритмов шумоподавления на примере
смеси чистого речевого сигнала и белого шума с разными отношениями «сигнал-шум».
При

этом

использованы

два

объективных

показателя

качества

алгоритма

шумоподавления: барк-спектральные искажения (BSD) и сегментное отношение сигналшум (SSNR).
Here is a comparison of three methods of noise reduction (spectral subtraction method,
MMSE method and the logMMSE). For this we used a mixture of pure speech and white noise
with a different signal to noise ratio. For estimation 2 objective parameters are used: BSD and
SSNR.
Ключевые слова: шумоподавление, метод спектрального вычитания, объективные
показатели, качество системы шумоподавления.
Key words: noise reduction, spectral subtraction method, objective estimation parameters.
Введение
Шумоподавление является важной задачей при проектировании систем автоматического
распознавания речи (АРР) и систем связи. Поскольку при подавлении шума неизбежно
искажается речевой сигнал, важно знать, какой из шумоподавления в наименьшей степени
искажает речевой сигнал, одновременно обеспечивая хорошее подавление шума. Наиболее
популярными алгоритмами шумоподавления являются три алгоритма: алгоритм спектрального
вычитания, алгоритм минимизации среднего квадрата разницы спектров (MMSE) и алгоритм
минимизации среднего квадрата разницы логарифмов спектров (logMMSE) [1-5]. Несмотря на
то, что компьютерные программы реализации перечисленных выше алгоритмов можно найти в
открытом доступе [6], в литературе трудно найти ответ на вопрос, какой из этих алгоритмов
качественнее.
Цель данной работы состоит в восполнении указанного пробела путем оценивания
значений показателей качества при различных отношениях сигнал-шум. При этом используются
два весьма популярные показатели качества: сегментное отношение сигнал-шум (SSNR) и
барк-спектральные искажения (BSD) [3].
Сравнение качества алгоритмов шумоподавления
Сравнение качества алгоритмов шумоподавления производится экспериментально,
путем оценивания качества речевого сигнала на выходе алгоритмов шумоподавления.
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Для обеспечения заданного отношения сигнал-шум SNR0 , на входы алгоритмов подается
аддитивная смесь x(t ) чистого речевого сигнала s(t ) и белого шума n(t ) :

x(t )  k  s(t )  n(t ) ,

k  100.05(SNR0 Ds

Dn )

,

(1)

где Ds и Dn - дисперсии сигнала s(t ) и шума n(t ) , соответственно [1].
Далее поочередно производится обработка смеси x(t ) алгоритмами спектрального
вычитания, MMSE и logMMSE [2,3].
Оценивание качества речевых сигналов y (t ) на выходе алгоритмов шумоподавления
производится с помощью показателей BSD и SSNR.
Показатель BSD представляет собой оценку среднего относительного квадрата разницы
между барковским спектром неискаженного сигнала s(t ) и восстановленного сигнала y (t ) .
Аналитически показатель BSD описывается следующим образом:
L K

  Bs (l, k )  By (l , k )

BSD  l 1k 1

K
1
L 2

2

,

(2)

  Bs (l, k )

2

l 1 k  0

где Bx (l , k ) и By (l , k ) - барк-спектры l -го фрейма сигналов s(n ) и y (n ) , соответственно,

k - номер критической полосы частот [4].
Показатель SSNR аналитически описывается так:
Rl  N 1


s 2 (l , n )



L
1


n

Rl
SSNR   10lg 
,
Rl

N

1
L l 1
  [s(l , n )  y (l , n )]2 
 n  Rl


(3)

где s(l , n ) и y (l , n ) - n -я выборка l -го фрейма сигналов s(n ) и y (n ) , соответственно [5].
Очевидно, большее значение показателя SSNR соответствует более высокому качеству
алгоритма подавления шума.
тем
Оценивая

показатели

BSD

и

SSNR

при

разных

SNR0 ,

получаем

графики

соответствующих зависимостей (рис. 1).
Анализ приведенных на рис. 1 графиков показывает, что с ростом отношения сигнал-шум
качество всех рассмотренных алгоритмов растет. При этом алгоритм MMSE уступает
алгоритмам

logMMSE

и

спектрального

вычитания

практически

во

всем

диапазоне

рассмотренных отношений сигнал-шум. Наибольший проигрыш наблюдается в окрестности
значений SNR = -5…+5 дБ. Алгоритмы logMMSE и спектрального вычитания обеспечивают
практически одинаковое качество подавления шума для SNR = -20…+20 дБ.
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б)

а)

Рис.1. а) Зависимость BSD от отношения «сигнал-шум»; б) Зависимость SSNR от
отношения сигнал-шум
Выводы
Показано, что среди рассмотренных алгоритмов наихудшим оказался алгоритм MMSE.
Алгоритмы logMMSE и спектрального вычитания обеспечивают практически одинаковое
качество подавления шума в диапазоне значений отношений сигнал-шум от минус 20 дБ до
плюс 20 дБ.
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УДК 621.3
СИСТЕМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ
И.Н. Щербенко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: iljashherbenk@rambler.ru
В данной статье описан метод диагностики заболеваний основных систем органов
человека с помощью фонограмм. Описаны основные виды шумов, излучаемые
данными органами. Также выбраны параметры сигнала, которые будут использоваться
в качестве диагностических признаков. Построена структурная схема прибора обработки
шумовых сигналов организма.
This article describes a method for diagnosis of diseases of major systems of a man
using phonograms. The basic types of noise, emitted by these bodies. Also select the signal
parameters that will be used as diagnostic features. The flow diagram of the device processing
noise signals of the body.
Ключевые слова: фонография, диагностика, структурная схема
Keywords: phonograph, diagnostics, block diagram
Вступление
Для диагностики работы основных систем жизнедеятельности - сердечно-сосудистой,
суставов (коленного), и респираторной системы существует большое количество методов.
Общим для этих и других органов можно выделить: анамнез и аускультацию. Из
инструментальных методов: рентгенография, МРТ, УЗИ и фонография [1].
Звуки, возникающие в организме человека в процессе работы этих систем, являются
важным диагностическим признаком. Регистрация шумов является одним из наиболее известных
и широко применяемых пассивных методов диагностики состояния организма [1], ценность
которого обусловлена простотой процедуры при большом объеме информации, получаемой
врачом. Говоря об эффективности технических средств для снятия шумов организма, в качестве
первоочередной задачи необходимо отметить создание первичных преобразователей - датчиков,
регистрирующих звуки жизнедеятельности. Они предназначаются для преобразования звукового
сигнала в электрический, подлежащий последующей аналоговой или цифровой обработке.
Виды шумовых биологических сигналов
Шумы сердца делятся на органические (заболевание, приведшего к изменениям в
строении сердца), функциональные (не имеют своей причиной заболевания). Интенсивность
тонов и шумов сердца лежит в широких пределах: от неслышимых нашим ухом (20 дБ) до
довольно интенсивных звуков в 50 - 70 дБ [2]. В норме тоны содержат преимущественно низкие
частоты (до 400 - 500 Гц). В патологии тоны могут иметь высокие частоты - до 700 - 900 Гц [2].
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Нормальные III и IV тоны аускультируются редко. Это объясняется их низкой частотой и
малой интенсивностью. III тон имеет чаще всего до 60 - 100 Гц, IV тон - до 60 - 120 Гц.
Шумы включают более широкую полосу частот, чем тоны с разнообразным распределением
энергии. Если преобладает энергия в области низких частот, шумы носят низкочастотный характер,
если преобладают высокие частоты (0,6 – 1кГц) - высокочастотный характер. При более или менее
равномерном распределении энергии шум имеет характер сплошного, широкополосного звука.
К основным шумам дыхания относят везикулярное дыхание и бронхиальное дыхание.
К дополнительным шумам относят крепитацию, хрипы, шум трения плевры (никогда не
выслушиваются у здорового человека). При различных заболеваниях основные дыхательные
шумы могут изменять свои качества, и тогда они называются патологическими.
Везикулярное дыхание имеет частоту 108 - 130 Гц. К ним примешиваются некоторые
низкочастотные составляющие колебаний бронхиол (18 - 360 Гц) [3].
У детей до 3 лет везикулярное дыхание несколько выше по частоте (до 400 - 600 Гц),
жестче, чем у взрослых людей и слышно как на вдохе, так и на выдохе.
Усиленное везикулярное дыхание возникает при относительной или абсолютной
гипервентиляции. Ослабленное везикулярное дыхание возникает при относительной или
абсолютной гиповентиляции, а также при синдроме вздутия легкого.
Бронхиальное дыхание по частоте выше везикулярного дыхания: 0,7 - 1,4кГц, а у
некоторых людей достигает 2 - 5 кГц [4]. Патологическими разновидностями бронхиального
дыхания являются стенотическое или амфорическое дыхание. Этот звук громкий, сравнительно
высокий (0,5 - 5 кГц), с выраженным эхом, слышен на вдохе, но особенно на выдохе.
Крепитация – однотональное залповое потрескивание, появляющееся на высоте вдоха.
Шум трения плевры может выслушиваться в начальный и конечный периоды
экссудативного плеврита. Шум трения плевры слышен на вдохе и выдохе. Часто шум трения
плевры может напоминать другие дополнительные шумы легких [3].

а)

б)

Рис. 1. а) спектр сухих хрипов, б) спектр влажных хрипов.
Шум коленных суставов регистрируется в зависимости от угла сгибания сустава. Для
суставов в норме получены такие результаты: во всем диапазоне звукового давление
практически равномерны и не превышает 77дБ, а уровни спектральной плотности в диапазоне
1 - 6кГц порядка 30дБ, а на частоте 500Гц могут достигать 40дБ. При фиброзном
деформирующем артрозе сустава на фоноартрограмме присутствуют импульсы, которые не
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превышают 0,3В, звуковое давление превышают 83 дБ, а частотный состав характеризуется
повышением до 55 дБ спектральных уровней в диапазоне 200Гц – 4кГц, с максимумом в районе
частоты 2кГц. При деформирующем артрозе сустава на фоноартрограмме импульсы
присутствуют на всем диапазоне движений и достигают 1В. Превышения уровнями звукового
давления 83 дБ наблюдается в большей части диапазона движения, а спектральные уровни
повышаются в диапазоне 100Гц – 4кГц с максимумом в 500Гц и может достигать 70дБ [5].
Методы обработки биологических сигналов.
В качестве количественных диагностических признаков шумовых сигналов будут
использованы следующие параметры:
Моментные функции – наиболее простые вероятностные характеристики сигналов. Их
можно оценить с помощью следующих формул [6]:
s

€
€
1 N
1 N
€s   sk ; €s   (k  €1) ; €3  332 , €4  42  3,
N k 1
N k 1
€2
€2

(1)

где €s - оценка начальных моментов, €s - оценка центральных моментов, €3 - оценка
коэффициента асимметрии, €4 - оценка коэффициента эксцесса.
Кумулянты однозначно определяют СВ, если ряд (2) сходится для всех u [7].
B u   ln  u  
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Для оценивания кумулянтных коэффициентов используют следующую формулу:
2

1  m; 2  2; 3  3 ; 4  4  32.

(3)

Плотность вероятности - один из способов задания вероятностной меры на евклидовом
пространстве

n

, в случае, когда вероятностная мера является распределением случайной

величины [8].Для оценивания плотности вероятности используют следующую формулу:
p€n  x  

Корреляционная функция
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n

 p€k   x  xk .
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k 1

случайной функции

x t 

- есть среднее значение

произведения двух значений этой функции, сдвинутых на определенный промежуток времени  [9].
Для оценивания корреляционной функции используют следующую формулу:
R   

1
T 

T 

   t   t    dt.

(5)

0

Спектр сигнала – зависимость амплитуды сигнала от частоты, для его оценивания
используют формулу [9]:
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2
1
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Прибор для регистрации шумовых сигналов

Для регистрации шумовых биоакустических сигналов будем использовать прибор
состоящий из датчика (микрофона), приемника звуковых сигналов (1), предварительного
усилителя (2), АЦП (3), ПК (4) на котором установленно программное обеспечение (5).

1

2

3

4

5

Рис. 2. Структурная схема обработки шумовых биологических сигналов.
Выводы
Для диагностики работы основных систем жизнедеятельности - сердечно-сосудистой,
суставов (коленного), и респираторной системы существует большое количество методов.
Один из наиболее безопасных и информативных методов является диагностика шумов
организма (фонография). В качестве информативных признаков используются моменты, спектр,
кумулянты, плотность вероятности и корреляционная функция. Для обработки сигналов будет
использована система состоящая, из приемника, усилителя, АЦП и ПК с установленным на нем
ПО.
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УДК 534.631
ОКОННОЕ СГЛАЖИВАНИЕ В ЗАДАЧАХ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Е.П. Иванченко
НТУУ «КПИ», факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: lunelasuis@gmail.com
Рассмотрены особенности применения весовых оконных функций при проведении
спектрального анализа диагностических виброакустических сигналов. Проведен анализ
параметров выбора функции окна для проведения цифрового спектрального анализа с
помощью алгоритмов БПФ (быстрое преобразование Фурье) и сформированы основные
критерии

выбора

этих

параметров

для

задач

виброакустической

диагностики.

Разработаны рекомендации по выбору весовой функции, частоты дискретизации и
минимального

времени

измерения

для

анализа

дискретных

виброакустических

сигналов.
There were described the features of using tapering functions in spectral ananlysis of
diagnostic vibroacoustic signals. There are analysis of parameters by which window function
can be chosen for digital spectral analysis using FFT algorithms (fast Fourier transform) and
forming of main selection norms of this parameters for vibroacoustic diagnostic problems.
There were developed advices on choosing tapering function, sampling frequency and
minimum measuring time for analysis of discrete vibroacoustic signals.
Ключевые слова: виброакустическая диагностика, спектральный анализ, функция окна.
Key words: vibroacoustic diagnostic, spectral analysis, window function.
Введение
Одним из наиболее эффективных методов анализа сигналов является спектральный [1].
Он основан на двойственности представления свойств сигнала: во временной и частотной
области. Формула выражающая спектр сигнала имеет следующий вид:
T

S()   s  t e i t dt ,

(1)

0

В основе цифрового спектрального анализа лежит аппарат дискретного преобразования
Фурье (ДПФ). Сигналу

s(t )

ставится в соответствие

N

дискретных отсчетов. Для

использования ДПФ в современной теории цифровой обработки сигналов используются
усовершенствованные алгоритмы быстрого преобразования Фурье (БПФ) .
Применение окна w  n  означает умножение исходного сигнала s0 (n ) на определенные
весовые коэффициенты. В дискретной форме применение окна выглядит следующим образом:
s(n)  w  n   s0 (n) ,
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Что касается задач вибродиагностики, то данный вопрос уже частично поднимался [2], но
конкретная методика выбора параметров сглаживающей функции приведена не была. В данной
статье поставлена цель проанализировать критерии выбора сглаживающей оконной функции,
частоты дискретизации, длительности анализируемой выборки и дать конкретные практические
рекомендации применимые к анализу виброакустических сигналов.
Параметры оценки оконной функции
При высоком уровне боковых лепестков отдельных гармоник и при «размазывании»
спектра есть вероятность не обнаружить слабые гармоники под боковыми лепестками более
сильных гармоник. Очевидно, для того чтобы обнаружить слабый сигнал необходимо устранить
боковые лепестки в спектре, которые возникают при ограничении времени анализа. Таким
образом, необходимо изменить оконную функцию w  t  - сделать ее более гладкой. При
гладкой весовой функции слабые сигналы не теряются в боковых лепестках [3].
Коэффициент ослабления весовой функции определяется соотношением:

1T

  20lg   w  t  dt  ,
T 0


(3)

где T – интервал времени измерения.
Смысл коэффициента ослабления заключается в том, что амплитуды всех спектральных
составляющих после умножения на оконную функцию уменьшаются в  раз по сравнению с
прямоугольным окном. Коэффициент ослабления выражают в логарифмической шкале.
Рассмотрим нормированную АЧХ оконной функции (рис. 1). Нормирование амплитуды
производится с учетом коэффициента ослабления:

Wн   

W  



.

(4)

Нормировка частоты производится за
счет

зависимости

ширины

лепестков

от

длительности окна во времени:

Fн 

T
.
2

(5)
Рис. 1. Нормированная АЧХ оконной функции

Таким образом вводятся следующие параметры весовых функций:
1. Нормированная ширина главного лепестка АЧХ по уровню 0,5 (-3 дБ) F0,5 .
2. Нормированная ширина главного лепестка АЧХ по нулевому уровню F0 .
3. Максимальный уровень боковых лепестков max .
Формирование критериев выбора оконной функции и длины выборки БПФ
Для качественного спектрального анализа необходимо правильно выбрать оконную
функцию и размер выборки БПФ. При спектральном анализе сигнала с известным или
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заданным динамическим диапазоном необходимо выбирать такую оконную функцию, уровень
боковых лепестков спектра которой меньше заданного динамического диапазона.
При выбранном сглаживающем окне в соответствии с динамическим диапазоном,
возникает задача обеспечения требуемого разрешения по частоте. Согласно [4] при заданной
частоте дискретизации разрешение по частоте может быть найдено как:

df 

F0  Fs
,
N

(6)

где Fs – частота дискретизации сигнала, N – длина выборки (в отсчетах), которую из
выражения (6) находят:

N

F0  Fs
.
df

(7)

Это правило позволяет верно выбрать весовую функцию и длину выборки сигнала,
необходимые для проведения достоверного и результативного спектрального анализа.
Выбор оконной функции, частоты дискретизации и длины выборки для задач
виброакустической диагностики
Динамический диапазон виброакустических сигналов, согласно [3], лежит в пределах

60  100 дБ. С учетом данного динамического диапазон лучше всего подойдут сглаживающие
окна, параметры которых приведены в табл. 1.
Таблица 1. Параметры выбранных окон
Наименование окна
Окно Блэкмана — Харриса
(Blackman–Harris window)
Окно Наталла (Nuttall window)
Окно Блэкмана — Наталла
(Blackman–Nuttall window)

F0

F0,5

max



8

1,97

-92

-8,91

8

1,98

-93

-9

8

1,94

-98

-8,8

При выборе весовой функции необходимо обеспечивать минимальный уровень боковых
лепестков и узкий главный лепесток. Исходя из этого наилучшим, согласно табл. 1, является
весовое окно Блэкмана–Наталла, которое в дискретной форме имеет вид:

 2n 
 4n 
 6n 
w  n   a0  a1 cos 
  a2 cos  N  1   a3 cos  N  1  ,
 N  1




a0  0,3635819; a1  0,4891775; a2  0,1365995; a3  0,0106411.

(8)

Найдем частоту дискретизации, которой будет достаточно для выброакустических
сигналов. Спектры соударений деталей в механизмах, как и спектры импульсных сигналов
простираются до бесконечных частот. Однако наибольшая часть энергии сосредоточена в
небольшом диапазоне, верхняя граница которого определяется как:

fв 

1,5
,
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где  - длительность процесса соударения.
Как

правило

в

задачах

вибродиагностики

измеряют

параметры

виброускорения

(акселерометром), при этом спектры большинства механизмов лежат в диапазоне от 0 до 20
кГц [5]. Для расчета частоты дискретизации примем fв  20 кГц , а сама частоту дискретизации
в 10 раз больше, для возможности подробного анализа гармоник для частот, близких к верхней:

Fs  10fB  Fs  200 кГц.
Зададим разрешающую способность спектрального анализа

(10)

df  10 Гц . Тогда, в

соответствии с выражением (7) найдем минимальную длину выборки, необходимую для
обеспечения разрешающей способности с окном Блэкмана–Наталла.

N

8  200000
 N  160000 .
10

(11)

Алгоритмы БПФ работают с выборками, длина которых, является степенью двойки. С
учетом данного условия

N  262144 . Найдем минимальное время измерения сигнала,

необходимое для обеспечения такого количества отсчетов на данной частоте дискретизации:
Tmin 

N 262144

 1,31072 c .
Fs 200000

(12)

Используя такую длину выборки БПФ, мы обеспечиваем максимальное быстродействие и
необходимую разрешающую способность.
Выводы
Для спектрального анализа в задачах виброакустической диагностики необходимо
использовать окна с очень низким уровнем боковых лепестков (из-за широкого динамического
диапазона виброакустического сигнала). Лучше всего для данных целей подходит окно
Блэкмана–Наталла. Минимальная частота дискретизации, необходимая для анализа сигналов
виброускорений – 200 кГц, а минимальное время, в течении которого необходимо проводить
измерения - около 1,5 с.
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УДК 534.6
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ НА
НАВАНТАЖЕННІ ПРИЙОМНОГО СФЕРИЧНОГО ЕЛЕКТРОПРУЖНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА,
ЯКИЙ ЗАПОВНЕНО АКУСТИЧНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ
Ю. В. Губинець
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: yulia.hubynets@gmail.com
На основі розв’язаної задачі про прийом звукових хвиль електропружним
сферичним п’єзокерамічним перетворювачем у вигляді тонкої п’єзокерамічної оболонки,
який заповнено акустичним середовищем для випадку повного електродування активної
поверхні перетворювача було знайдено вирази для невідомих коефіцієнтів рядіврозкладень. Створено програмне забезпечення, що дозволяє обчислити коефіцієнти та
напругу на навантаженні.
The expressions for the unknown coefficients of the series-decomposed were found on
the basis of of the problem of the reception of the sound waves by spherical transducer which
is filled with an acoustic medium. The software that allows you to calculate the coefficients and
the voltage was created.
Ключові

слова:

прийом

звукових

хвиль,

сферична

оболонка,

п’єзокерамічний

перетворювач, наскрізна задача, метод часткових областей.
Key words: receiving of sound waves, electroelastic, converter, closed-wav, multimode fiber
based system.
Вступ
Застосування в практичній гідроакустиці систем перетворення акустичної та електричної
енергії, умови функціонування яких вимагають заповнення їх внутрішніх об’ємів певними
акустичними середовищами, тісно пов’язано з необхідністю врахування виникаючих при цьому
додаткових

інерційно-пружних

чинників,

що

впливають

на

роботу

існуючої

вихідної

електропружної коливальної системи.
В більшості своїй на цей час існуючий “наскрізний підхід” до розв`язку задачі прийому
звуку дозволяє дослідити особливості взаємовпливу та зв’язаності акустичних, механічних та
електричних полів лише для циліндричних вакуумованих всередині перетворювачів (наприклад,
роботи [1-3] ).
Отже, метою даної роботи є відшукання (на основі розв’язку стаціонарної наскрізної задачі
прийому звуку підводним сферичним п’єзокерамічним перетворювачем, який заповнено
акустичним середовищем) аналітичних виразів для невідомих коефіцієнтів рядів-розкладень та
спроба створення програмного забезпечення для отримання числових значень цих коефіцієнтів
та напруги на наватаженні.
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Постановка та розв’язок задачі
Передбачається, що в ідеальній рідині з густиною  і швидкістю звуку c розташовано
коливальну

систему

у

вигляді

прийомного

поодинокого

п`єзокерамічного

сферичного

перетворювача (рис. 1). Внутрішній простір перетворювача заповнено ідеальним акустичним
середовищем з густиною C та швидкістю звуку cC . Сам перетворювач подано сферичною
електропружною радіально поляризованою оболонкою з пєзоматеріалу з густиною M та швидкістю
звуку cM , що має радіус R0 і товщину стінки h0 .
На зовнішню і внутрішню поверхні перетворювача нанесено суцільні електроди, які
повністю їх покривають та є підключеними до довільного електричного навантаження Zn ( Zн ).
Електрична напруга Un ( Uвих ), що виникає на навантаженні Zn і є шуканою.
Товщини електродів вважаємо малими та такими, що не впливають на механічні
характеристики перетворювача і не вимагають залучення додаткових умов по механічному та
електричному полю для крайових ділянок.
Математичне розв’язання та написання програмного забезпечення включають:
-

рівняння стану п’єзокераміки ЦТС-19, які лінійно пов’язують між собою компоненти
механічних напружень, деформації, електричну напруженість та індукції;

-

рівняння руху елементу механічної коливальної системи;

-

рівняння електростатики;

-

рівняння руху елемента механічної коливальної системи перетворювача.
Сумісний розв`язок вказаних рівнянь дозволяє визначити характеристики перетворювача з

врахуванням зв’язаності трьох основних полів – електричного, механічного та акустичного.
Розв`язок відбувається за допомогою методу часткових областей [3,4] з використанням методу
Фур`є, а також

властивостей повноти і ортогональності приєднаних функцій Лежандра та

тригонометричних функцій на інтервалах   0;  ,   0;2 . Таким чином, задача зводиться до
відшукування невідомих коефіцієнтів розкладень для акустичних, механічних та електричних полів
запропонованої коливальної системи “ зовнішнє робоче середовище – сферична оболонка –
внутрішній об’єм, що заповнений акустичним середовищем - перетворювач”, як системи з
розподіленими параметрами.
Застосування знайдених співвідношень [5] дає можливість знайти вирази для шести
невідомих коефіцієнтів рядів-розкладень. В результаті отримано наступні вирази:

A0 

I02 ()  a'  b'  I01 ()
H02 ()  a'

b

'

 H01 ()

;

B0  P0*  I00 ()  A0  H00 ();

ur0  P0*  I02 ()  A0  H02 ();

c2  





c1
;
*
11  R0

*
en  11
 P0*  I01 ()  A0  H01 ()  ur0 () 

c1  h

j 4Zn 

h

*
2e12
*
11
 R0

;

*
11
R0R1
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Структурно програма обчислень створена в середовищі «Matlab» та містить наступні
алгоритмічні складові:
-

блок вхідних даних;

-

визначення коефіцієнтів рядів-розкладень;

-

визначення напруги на навантаженні.
Висновки
На основі поставленої задачі [5] про прийом звукових хвиль електропружним сферичним

п’єзокерамічним перетворювачем у вигляді тонкої п’єзокерамічної оболонки, який заповнено
акустичним середовищем та загального розв’язку ціїє задачі в даній роботі продовжено чисельні
розрахунки: виведено аналітичним шляхом невідомі коефіцієнти рядів-розкладень. А також
створено програму обчислення цих коефіцієнтів та напруги перетворювача на навантаженні для
заданих конкретних умов (внутрішнє заповнення - вода, перетворювач з п’єзокераміки ЦТС-19,
частота падаючої плоскої хвилі f  1000Гц ).
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УДК 534.3
СВОЙСТВА ЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ
ЗАПОЛНЕНИЕМ ИХ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛОСТИ
И.Д. Ищенко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: inna13antonova@mail.ru
Проведен

анализ

частотных

зависимостей

звуковых

полей,

формируемых

цилиндрическими пьезокерамическими излучателями с учетом состава пьезокерамики и
геометрических размеров преобразователя. Представлены соотношения для звукового
давления кругового цилиндрического пьезокерамического преобразователя с учетом
использования звукового поля внутри преобразователя.
Analysed the frequency dependence of the sound fields generated by cylindrical
piezoceramic transducers considering the composition of piezoceramic and geometrical
dimensions of the converter. In the paper it will be presented relations for the sound pressure
of circular cylindrical piezoceramic transducer considering the use of the sound field within
the converter.
Ключевые слова: преобразователь, звуковое поле, звуковое давление, колебательная
скорость.
Key words: converter, soundfield, sound pressure, vibrational velocity.
Введение
В гидроакустических
нашли круговые

устройствах

цилиндрические

различного назначения широкое применение [1, 2]

пьезокерамические преобразователи.

Особенность

их

традиционного построения состоит в том, что размеры преобразователей жестко связаны с
резонансной частотой их нулевой моды колебаний. Это приводит к тому, что при разработке
гидроакустических средств с новыми рабочими частотами приходится заново создавать новые
цилиндрические преобразователи, проходя последовательно все этапы их проектирования и
отработки. С целью исключения этого недостатка были предложены иные пути построения
таких преобразователей, часть из которых описана в работах [2, 3]. Физическая суть их всех
состоит в изменении реактивной нагрузки преобразователей, в том числе и за счет
использования звукового поля во внутренней полости преобразователей.
Вывод аналитических соотношений
Схема сечений кругового цилиндрического преобразователя представлена на рис.1.
Преобразователь состоит из круговой цилиндрической пьезокерамической оболочки 1 внешним
радиусом r0 и толщиной h, внутренняя полость которой заполнена жидкостью. Полагаем, что
внешнее пространство II и внутренняя область I заполнены жидкостями с параметрами ρc
и p1c1 соответственно. Пьезокерамическая оболочка поляризована радиально, электроды
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нанесены на внешнюю и внутреннюю боковые поверхности оболочки, а толщина оболочки
мала по сравнению с ее радиусом p1c1 (h<< r0 ). На пьезокерамическую оболочку подается
возбуждающее электрическое напряжение U.

Рис.1. Цилиндрический преобразователь
Учитывая принятые допущения, потенциал скоростей в областях І и ІІ представим в
следующем виде:
Ф1  A0J0  k1r  ,

Ф1  C0H10  kr  .
где A0 , C0 - неизвестные коэффициенты; J0  k1r  и H10  kr  - функции Бесселя и Ханкеля; k
и k1 - волновые числа сред.
Тогда давления 𝑝1 и 𝑝2 в этих областях можно записать выражениями:

p1  i 1A0 J0  k1r  ,
p2  i C0H 10  kr  ,
v1  k1A0 J1  k1r  ,

(1)

v1  kC0H 11  kr  .
Неизвестные коэффициенты A0 и C0 в выражениях (1) определим из условий:

p2 |r  r0  p1 |r  r1 v 0Zоб  nmU,
v1 |r  r1  v 2 |r  r0  v 0 .
где Zоб - импеданс

пьезокерамической

(2)

оболочки; nm - коэффициент электромеханической

трансформации оболочки.
После соответствующих подстановок из (1) условия (2) принимают вид, удобный для
определения неизвестных A0 и C0 :
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i C0H 10  kr0   i 1A0 J0  k1r1   v 0 Zоб  nt U ;
k1A0 J1  k1r1   kC0H 11  kr0  ;
A0 

kC0H 11  kr0 
k1J1  k1r1 

;

i C0H 10  kr0   i 1

kC0H 11  kr0 
k1J1  k1r1 

J0  k1r1   v 0Zоб  nt U ;

 i H 1  kr  k J  k r   i  kH 1  kr  J  k r  
0
0 1 1 11
1
1
0 0 11 
C0 
 v Z  nt U ;

 0 об
k1J1  k1r1 


k1J1  k1r1   nt U  v 0 Zоб 
C0 
;
i H 10  kr0  k1J1  k1r1   i 1kH 11  kr0  J0  k1r1 
A0 

kH 11  kr0  nt U  v 0 Zоб 

i H 10  kr0  k1J1  k1r1   i 1kH 11  kr0  J0  k1r1 

.

Определив неизвестные 𝐴0 и 𝐶0 , можем записать выражения для давлений в областях І
и ІІ в виде:
p1  i 1J0  k1r1 
p2  H 10  kr 

H11  kr0  nt U  v 0 Zоб 

cH10  kr0  k1J1  k1r1   c1kH 11  kr0  J0  k1r1 
J1  k1r1   nt U  v 0 Zоб 

;

 kr0  k1J1  k1r1   c11kH11  kr0  J0  k1r1 
H11  kr0  nt U  v 0 Zоб 
v1  k1J1  k1r 
;
icH 10  kr0  k1J1  k1r1   ickH 11  kr0  J0  k1r1 
J1  k1r1   nt U  v 0 Zоб 
v 2  kH 11  kr 
.
1
ic1H 0  kr0  k1J1  k1r1   ickH 11  kr0  J0  k1r1 
c1H 10

;

(3)

Проведем расчеты зависимости амплитуды звукового давления излучателя от частоты
для следующих параметров излучателей:
- для состава пьезокерамики марки ЦТБС-3. При этом внешний радиус r0  0,072м, а
внутренний радиус r1  0,064м ;

c
- для разных удельных волновых сопротивлений 1 1  {1;0,8;0,5;0,3} ;
c
- электрическое напряжение U  200B ;
Результаты расчетов представим на рис.2 и рис.3.
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Рис.2. Графики зависимости звукового давления 𝒑𝟏 от частоты для разного заполнения
внутренней полости

Рис.3. Графики зависимости звукового давления 𝒑𝟐 от частоты для разного заполнения
внутренней полости
Выводы
Определены

выражения

для

цилиндрического пьезокерамического

расчета

давлений

и

колебательных

скоростей

преобразователя. Проведен анализ зависимости

амплитуды звукового давления от частоты цилиндрического пьезокерамического излучателя с
различным заполнением его внутренней и внешней полости. Наблюдаем появление в
частотной характеристике локальных резонансов в виде всплесков амплитуд давления
(рис.2,3). Частоты этих локальных резонансов не связаны с составом

пьезокерамики,

используемых в излучателе, а зависят только от диаметра излучателя.
Приведенные результаты позволяют более обоснованно подойти к проектированию
цилиндрических пьезокерамических излучателей в зависимости от выбора используемого
состава

пьезокерамики, внутреннего и внешнего заполнения и варианта конструктивного

исполнения.
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УДК 534.84
СПІВСТАВЛЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ТА ОБ’ЄКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ПРИМІЩЕНЬ
А.В. Храпачевський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: ah.93@bk.ru
В статті співставлені суб’єктивні та об’єктивні параметри оцінки якості приміщень
(концертних залів, студій, оперних театрів, аудиторій). Одержані результати можуть
слугувати обґрунтуванням використання апаратних оцінок характеристик приміщень.
In the article are compared main objective and subjective parameters of the quality
assessment of the room (such as concert halls, studios, opera theaters, classrooms). The
results obtained may serve for hardware evaluation reasoning of room characteristics.
Ключові слова: час реверберації, імпульсна характеристика, акустичні параметри
приміщення, акустична експертиза.
Key words: reverberation time, impulse response, acoustic parameters of the room, acoustic
expertise.
Вступ
Останнім часом стало актуальним питання оптимізації акустичних умов в приміщеннях.
Акустичний стан приміщення може оцінюватися об’єктивно та суб’єктивно. Більш широко
використовується суб’єктивний метод, об’єктивний потребує оптимізації та автоматизації. Метою
даної роботи є дослідження зв’язку між основними об’єктивними та суб’єктивними критеріями,
що допоможе обґрунтувати використання об’єктивних (інструментальних) оцінок.
Аналіз потенційних можливостей об’єктивних показників якості приміщення
Оцінку приміщення можна провести за різними об’єктивними критеріями (показниками
якості), кількість котрих сягає кількох десятків, проте можна показати, що багато таких
показників дублюють один одного, тому, по-перше, постає важлива задача скорочення переліку
об’єктивних показників. А по-друге, зрозуміло, що таке скорочення не повинно негативно
відзначатися на повноті оцінювання якості приміщення. В даній роботі виконано огляд основних
об’єктивних показників якості приміщення та обрано найвагоміші, що досить повно та якісно
характеризують приміщення.
В програмі EASERA, яка проводить автоматизовану акустичну експертизу, кількість таких
параметрів перевищує два десятки. Вони згруповані таким чином [2]:
-

параметри загального призначення;

-

параметри, зв’язані з позиціонуванням слухачів при мовних презентаціях;

-

параметри, пов’язані з позиціонуванням слухачів при виконанні музики;

-

параметри, що характеризують сприймання якості приміщення слухачами;
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параметри, що характеризують сприймання якості приміщення музикантами та
диригентом.

До параметрів загального призначення (загальних критеріїв якості приміщення для мови
та музики), вимірюваних за допомогою ненаправленого мікрофону, віднесені:
-

час реверберації Т10, Т20 та Т30;

-

ранній час затухання EDT;

-

бас-відношення BR як міра «теплоти» приміщення (тембральна) характеристика
приміщення):
BR 

T20,125  T20,250
T20,500  T20,1000



T20,lows
T20,mids

,

де T20,f0 - час реверберації T20 в октавній смузі частот з центральною частотою

f0  125,250,500,1000 Гц.
Описи вище перерахованих груп у виді таблиці наведені в [3].
Проте слід зазначити, що перелічені в табл.1-4 [3] параметри є неповним. Так, зокрема, в
ГОСТ Р ИСО 3382-1 – 2013 [5] вказані такі параметри як рання ( STEarly ) та пізня ( STLate )
підтримка. Перша характеризує ансамбль, тобто наскільки добре

виконавець чує інших

виконавців в оркестрі, при цьому не враховуючи вплив прямого звуку, часу затримки та відбиттів
від близьких поверхонь. Друга характеризує сприйняту виконавцем реверберацію, тобто
реакцію залу.
 0.1

  p2 ( t )dt 


;
STEarly  10 lg  0.02
0.02


2
  p ( t )dt 
 0


 1

  p2 ( t )dt 


.
STLate  10 lg  0.1
0.01


2
  p ( t )dt 
 0


де p(t ) - миттєве значення звукового тиску імпульсної перехідної характеристики в точні
вимірювання та t  0 відповідає приходу прямого звуку.
Загалом, за формою останні 2 параметри не різняться з енергетичними параметрами
табл. 4, крім меж інтегрування. В різних джерелах межі інтегрування наведено різні. Ось
наприклад в Довіднику Springer Handbook of Acoustics [1]:
100 ms
h2 ( t )dt

1m
20 ms
STearly  10 log10
,
tdir
2
 h1m ( t )dt
0 ms

1000 ms
h2 ( t )dt

1m
100 ms
STlate  10 log10
,
tdir
2 ( t )dt
h
 1m
0 ms

де tdir - час тривалості прямого звукового імпульсу.
Оскільки для оцінки приміщення зазвичай використовують суб'єктивну експертизу,
доцільно було б встановити зв'язок піж об'єктивними параметрами які надає пакет EASERA, та
суб'єктивними [4]. Виконаємо це у вигляді таблиці, використовуючи таблицю 1 з [3] та
інформацію із [4]. Дана таблиця розширює кількість суб’єктивних та об’єктивних параметрів,
вказаних в [3].
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Таблиця 1. Відповідність об'єктивних та суб'єктивних параметрів.
Суб'єктивний критерій
Життєвість

Об'ємність (повнота тону)
Чіткість і ясність
Камерність (інтимність)

Теплота
Яскравість
Гучність

Об'єктивний критерій
Час реверберації на середніх частотах
, ранній час затримки EDT.
Доля латеральної енергії LF, коефіцієнт
міжвушної кореляції IACC
Чіткість C50, Ясність C80, центральний час ts.
t  tвідб  t прям

Басовий коефіцієнт BR
T20,2000 T20,4000
T20,hi

,
T20,500 T20,1000
T20,mids

Рівень звуку G
Рівень раннього ансамблю та енергетичні

Баланс

показники
EEL, ST1(2). (або

Ансамбль
Тембр

STEarly

та

STLate

);

STEarly

Залежність раннього часу затримки від частоти
EDT(f)

В останній таблиці доцільно включити третій стовпчик в якому були б вказані
коефіцієнти кореляції між відповідними параметрами, які б показали ступінь лінійної залежності
між двома типами оцінки. Тому знаходження даних коефіцієнтів може бути метою подальших
досліджень.
Дані коефіцієнти можна знайти, використовуючи наступну схему оцінювання:
Об’єктивна

оцінка
Об’єктивні
вимірювання
Кореляційни
й аналіз

Приміщення

Суб’єктивні
вимірювання

Суб’єктивна

оцінка
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Висновки

В

роботі

виконано

співставлення

об’єктивних

та

суб’єктивних

показників

якості

приміщення. Показано, що за бажанням одержати розширений опис властивостей приміщення,
мінімальна кількість об’єктивних показників має бути збільшена із 5 до 10 показників. В
подальшому є доцільною перевірка правильності запропонованого переліку об’єктивних
показників шляхом обчислення коефіцієнту їх кореляції із відповідними суб’єктивними
показниками.
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УДК 621.3
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА НА СЛУХОВУЮ СИСТЕМУ
Д.А. Ляшко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: dashulichik95@mail.ru
В

данной

статье

рассмотрены

возможности

воздействие

фокусированного

ультразвука на слуховую систему. Также были проведены расчёты и построено поле
акустического преобразователя.
This article discusses the possible impact of focused ultrasound on the auditory system.
In the article had carried out calculations and constructed field acoustic transducer.
Ключевые слова: фокусированный ультразвук, слуховая система, акустический
преобразователь.
Key words: focused ultrasound, auditory system, acoustic transducer.
Введение
Слуховая система включает орган слуха и его связи с центральной нервной системой. С
анатомической точки зрения ее можно подразделить на наружное, среднее и внутреннее ухо,
слуховой нерв и центральные слуховые пути.
Главные отделы уха представлены на рис. 1. Наружное ухо состоит из ушной раковины и
наружного слухового прохода.

Рис. 1. Поперечное сечение уха человека
Барабанная перепонка разделяет наружное и среднее ухо, но обычно ее рассматривают
как часть последнего. Среднее ухо включает также барабанную полость (собственно среднее
ухо), цепь слуховых косточек с соответствующими мышцами, сухожилиями и связками и
слуховую трубку. Внутреннее ухо начинается с окна преддверия. Оно включает сенсорные
органы слуха (улитку) и равновесия (полукружные каналы, эллиптический и сферический
мешочки) [1].
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Прогрессирующее распространение различных форм нарушений слуха на фоне
значительных успехов в оперативном и консервативном лечении таких заболеваний вызывает
повышение потребности в их ранней и точной диагностике. Так называемые объективные
методы исследования слуха не во всех случаях способны обеспечить решение поставленных
задач.
При

локализации

звуковосприятие.
применением

На

патологического

данном

этапе

функциональной

процесса

развития

хирургии

звукопроводимости), дифференциальная

в

среднем

отиатрии,

иногда

страдает

характеризующемся

широким

(слухоулучшающих

ухе

операций

при

поражении

диагностика между заболеванием среднего и

внутреннего уха приобретает решающее значение.
В связи с этим растет интерес к использованию для изучения слуха, таких
раздражителей, как лазер и ультразвук, поскольку их применение позволяет раздражать
различные рецепторные и проводниковые нервные структуры и легко сравнивать полученные
результаты.
Фокусированный ультразвук мегагерцевого диапазона частот имеет уникальные свойства,
например,- возможность действия на глубинные структуры органов без влияния на
поверхностные. Однако, количество работ, посвященных фокусированному ультразвуку
мегагерцевого диапазона, незаслуженно мало. К настоящему времени показана возможность
использования фокусированного ультразвука в дерматологии и невропатологии, имеется
успешный -опыт применения фокусированного ультразвука в оториноларингологии, найдены
особенности восприятия фокусированного ультразвука в норме и при различных заболеваниях
[2].
Исследования медицинских приложений фокусированного ультразвука начались в 1970-х
в Акустическом институте им. Н.Н. Андреева. Исследования проводились в разных областях
медицины. Также и в направление отоларингологии, слухопротезирование и диагностики
заболеваний органов слуха (НИИ уха, горло, носа: А.С. Розенблюм, Е.М. Цирульников, В И.
Пудов) [3].
Таким образом, эффективность воздействия фокусированного ультразвука будет
определятся размерами фокальной области и интенсивностью в этой области. Целью данной
работы является расчёт сфокусированного ультразвукового поля.
Описание поля с помощью степенного ряда
Рассмотрим представление поля сходящегося однородного сферического фронта,
выраженное при помощи степенного ряда [4].
В формуле Дебая (1) введем обозначения:    cos 0,    sin 0 ,   kr0 , представим
подынтегральное выражение в виде степенных рядов функции-винта и функции Бесселя,
учтем, что sin2 j  

j

j

  q   1

q 0 



q

cos2q , и проинтегрируем.
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m



J0   sin 0 sin   h  xos0 cos   sin  d 
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(1)

0

Тогда для звукового давления получим

j

n  2q 1
pc
 1 
m
i 
 q  1  cos
 
.


2
2
j
pf n 0 n ! j 0  j ! 2 q 0  n  2q  1
1  cos m


n n 

j

2j

j

 1q 

(2)

Формула (2) представляет собой точное значение интеграла Дебая и позволяет
вычислить поле в любой точке фокальной области. Ряды сходятся при любых конечных
значения  и  , однако вычисления производить удобно только при достаточно малых их
значениях, когда можно ограничиться небольшим количеством членов ряда. Ограничиваясь
квадратичными членами, найдем
pc
1  cos m
1  cos m  cos2 m 2 2  cos m  cos2 m 2
 1 i

 
 .
pf
2
6
12

(3)

Из (2) при   0 получим распределение звукового давления по акустической оси:

pa
i n  n 1  cosn 1 m
v 
v 
 

 h    v  s1    s1  
pf
1  cos m
2
2
n  0 (n  1)!

(4)

( v  2 sin2  m 2 ,   kz0 , а s1 v 2  sin v 2 / v 2  ).
Для фокальной плоскости можно получить выражение, положив в (2) значение   0;
тогда для длиннофокусных систем получим формулу
p pf  1   sin m  ,

(5)

в которой 1 – ламбда-функция первого порядка,   ky0 .
Рассмотрим поля создаваемые преобразователем сферической формы, который может
применяется для воздействия на улитку внутреннего уха человека, и который создает в фокусе
интенсивность If  100 мВт/см (безопасный уровень согласно действующим международным
2

стандартам). Преобразователь изготовлен из пьезокерамики PZT-8, и имеет форму части
полусферы, радиус зрачка a  5 см, фокусное расстояние f  15 см и угол полураскрыва
волнового фронта m  19.5 . При выборе рабочей частоты учтем тот факт, что при
проведении диагностики слуховой системы, звуковая волна проходит через многослойную
систему, состоящую из мягких и костных тканей, поглощение в которой будет тем выше, чем
выбранная частота. Поэтому целесообразно рассмотреть две частоты возле в близи нижней
границы применяемого в ультразвуковой диагностике диапазона частот f1  1 МГц и f3  3 МГц.
Построение поля акустического преобразователя
Графики распределения давления по акустической оси и в фокальной плоскости,
построенные по формулам (4) и (5) приведены на рис. 2а и 2б
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Рис. 2. Графики распределения давления вдоль (а) акустической оси и (б)
фокальной плоскости создаваемого преобразователями с резонансными
частотами 1 и 3 МГц.
Выводы
В данной работе рассмотрена анатомия слуховой системы, возможности применения
фокусированного

ультразвука

для

дифференциальной

диагностики

слуха

человека

и

рассчитаны параметры фокальной области сферического ультразвукового излучателя. Для
частоты 1Мгц размеры фокальной области: протяженность - 23 мм, ширина – 2.7 мм, и для
3МГц протяженность – 7мм, ширина - 1мм. Учитывая размеры улитки внутреннего уха человека
можно сделать вывод, что целесообразно использовать частоту 3МГц, так как чем меньше
ширина и протяженность фокальной области, тем локальнее будет воздействие на слуховую
систему. Что позволит более точную и безопасную диагностику.
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УДК 62-971.2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Л.В.Быкова
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: 4888814@gmail.com
В

работе

произведен

анализ

методов

для

нахождения

теплового

поля

пьезоэлектрического преобразователя. Приведен алгоритм расчета удельной мощности
источника энергии для уравнения теплопроводности Фурье, не прибегая к методу
эквивалентных

схем.

Приведены

выражения

для

расчета

потери

энергии

в

преобразователе, используя методику «связанных полей»
In work performed an analysis of methods for finding the temperature field of the
piezoelectric transducer. An algorithm for calculating the power density energy source for the
Fourier heat equation, without resorting to the method of equivalent circuits. Expressions for
calculating the energy loss in the transducer, using the technique of "related fields".
Ключевые слова: пьезокерамический преобразователь, потери энергии, нагрев
преобразователя, выделение тепла, тепловое поле.
Key words: piezoelectric transducer, loss of energy, heat transducer, heat release, heat field.
Введение
Такой

хрупкий

материал,

как

пьезокерамика,

является

активным

элементом

пьезокерамического преобразователя, и выполняет его основную задачу – преобразовывать
электрическую энергию в механическую энергию и наоборот. Вследствие преобразования
энергии происходит нагрев элемента и всей конструкции. Потому для поддержания правильной
работы

всего

устройства,

необходимо

исследовать

тепловое

распределение

в

пьезокерамическом преобразователе.
Перегрев преобразователя может привести к выходу из строя всего прибора или поломку
отдельных компонентов (так нагрев внутренних слоев пьезоэлемента
деполяризации). Причиной

может привести к

изменения рабочей частоты или появления дополнительных

колебаний пьезоэлемента является нагрев пьезокерамики. Из-за неконтролируемого нагрева
возникает ограничение по длительности работы преобразователя и его режиму работы. Для
увеличения мощности устройства, а также его эффективности, необходимо минимизировать
потери энергии. Для уменьшения выделяемого тепла в устройстве, необходимо количественно
оценить энергию, что уходит на нагрев пьезоэлемента, а затем

предложить применить

необходимые меры для отвода тепла.
В зарубежных источниках для теплового анализа чаще всего используют метод конечных
элементов, об этом говориться в литературе [1] и в [2], или же экспериментальным путем как,
например, в работе [3]. В отечественных книгах, таких как [4], [5] предлагают использовать
метод конечных разностей или эквивалентных схем, что не описывает в полной мере картину
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колебаний пьезокерамического диска. Потому следует воспользоваться методом «связанных
полей», а также необходимо точно знать, сколько энергии преобразователя уходит именно на
нагрев – это и будет целью работы.
І. Методы определения теплового поля
Определение теплового поля преобразователя, работающего в стационарной режиме,
можно

провести

несколькими

непосредственно

работающего

путями:

рассчитать

преобразователя

теоретически,

или

провести

промоделировать

измерения

(например,

в

SolidWorks).
Теоретически: метод «связанных полей», метод четырехполюсника, метод эквивалентных
электромеханических схем [4], метод конечных элементов (метод конечных разностей) [5].
Практически:
1. Измерить колебательную скорость на поверхности и оценить потери преобразователя,
таким образом определить мощность, что расходуется на нагрев.
2. Померять температуру на поверхности преобразователя и построить распределение
температуры внутри его
ІІ. Уравнение теплопроводности
Протекание теплового процесса в любой точке твердого тела с постоянной, в
исследуемом диапазоне температур, теплопроводностью в любой момент времени при
заданных граничных и начальных условиях описывается дифференциальным уравнением
теплопроводности Фурье:

Т 2T  qv  CT 

dT
,
dt

(1)

где  2 — оператор Лапласа; qv — удельная мощность источников энергии (мощность,
выделяемая единицей объема); CT — удельная теплоемкость тела;  — плотность тела; t—
время, Т — коэффициент теплопроводности тела [5].
Необходимо

найти

удельную

мощность,

которая

входит

в

решения

уравнения

теплопроводности:

qv 

WПОТ
,
V

(2)

где WПОТ – энергия потерь, 𝑉 – обьем нагретого тела.
ІІІ. Количественная оценка потери энергии
При

распространении

ультразвуковой

волны

каждая

частица

среды

совершает

колебательное движение около положения равновесия со скоростью 𝑣, что сопровождается
периодическим изменением плотности и давления в окрестности частицы. Кинетическая
энергия частицы с объемом V0 и плотностью 𝜌0 равна [6]:
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(3)

В отсутствие поглощения эта энергия не может перейти в тепло, и должна оставаться в
форме энергии колебательного движения частиц упругой среды, т. е. «звуковой» энергии. Но
вреальной ситуации кинетическая энергия распределяется на энергию излучения (звуковая) и
энергия потерь:

WКИН  WИЗЛ  WПОТ .

(4)

Найдем энергию излучения из интенсивности, где SИЗЛ – площадь излучения:

WИЗЛ 

I
SИЗЛ

.

(5)

Поскольку звуковая энергия распространяется со скоростью звука c0 , то интенсивность
определяется умножением плотности энергии  на c0 , что дает:
I  c0 

v 2max
0c0 ,
2

(6)

где v 2max – максимальная колебательная скорость излучающей поверхности.
Подставляя (6) в (5) и, выражая из (4) энергию потерь получим формулу для оценки
энергии, что уходит на нагрев преобразователя:
WПОТ 

v2
 c
1
0V0v 2  max 0 0 .
2
2SИЗЛ

(7)

ІV. Нахождение колебательной скорости
Для нахождения энергии, что уходит на нагрев преобразователя, необходимо знать
колебательную скорость. Ее можно найти с помощью метода связных полей. Необходимые
исходные параметры - геометрические размеры преобразователя, параметры электрического
возбуждения,

электромеханические

параметры

пьезокерамики,

физические

параметры

акустической среды.
Приведем алгоритм нахождения [4]:


Рассчитывают безразмерную толщину h, частоту ω и амплитуду электрического
возбуждения ψ0.



Вычисляют безразмерные коэффициенты a, b, d.



Рассчитывают безразмерную колебательную скорость и переводят в размерную
величин.
Выводы
Оценив потери энергии, можно будет предложить

решение проблемы нагрева

преобразователя - ввести элемент вентиляции, принудительного охлаждения или добавить
теплорассеивающие слои и т.д.

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

78 р

Метод

«связанных

полей»

дает

хорошие

результаты

соответствия

реальных

характеристик преобразователя с рассчитанными параметрами, его недостатком является
сложность.
В работе был показан вывод формулы для энергии потерь в преобразователе, которая
уходит на его нагрев и приведен алгоритм нахождения колебательной скорости с помощью
метода «связанных полей».
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УДК 621.3
ЕМКОСТНЫЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ
АППАРАТУРЫ
Б.В.Лозинский
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: Lozinskiy_ss@ukr.net
Данная

работа

посвящена

разработке

современных

емкостных

электроакустических преобразователей. Описывается конструкция и принцип работы
емкостного

преобразователя,

и

приводятся

основные

расчетные

соотношения

колебаний мембраны ячейки преобразователя.
This work is concentrated on the development of up to date capacitive electroacoustic
transducers. Describe the construction and operation of capacitive transducers and calculated
ratio oscillations of the cell membrane of the transducers.
Ключевые слова: емкостной преобразователь, мембранa, колебания.
Key words: capacitive transducers, membrane, oscillations.
Введение
Сегодня большинство аппаратов работают на пьезоэлектрических преобразователях.
Силиконовые

емкостные

преобразователи

рассматриваются

как

альтернатива

пьезоэлектрическим. Они отличаются тем, что используют изгибные колебания тонкой
натянутой

мембраны

из

нитрида

кремния.

Механический

импеданс

такой

мембраны

оказывается намного меньше, чем импеданс пьезопреобразователя. Это упрощает задачу
согласования его с акустической средой: с воздухом, при реализации ультразвукового
бесконтактного контроля деталей, с биологической тканью в медицинской диагностике[1].
При использовании ультразвука

в неразрушающем контроле твердых веществ,

пьезоэлектрические преобразователи - лучший выбор, потому что акустическое сопротивление
пьезоэлектрической керамики имеет такой же порядок, как и твердого вещества. Однако, когда
цель состоит в том, чтобы возбудить и обнаружить ультразвук в жидкостях и газах,
пьезоэлектрические преобразователи имеют недостатки.
Конструктивные

схемы

емкостных

преобразователей

выполняются

в

различных

вариантах в зависимости от области применения. При измерении уровней жидких и сыпучих
тел находят применение цилиндрические или плоские конденсаторы, емкость которых
характеризуется уровнем и зависит от диэлектрических проницаемостей жидкости , изоляции и
воздуха . Из возможных областей применения можно выделить: промышленная техника
измерения и регулирования, геоисследования, робототехника, автомобилестроение, бытовая
техника, строительство, медицинская техника.
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Преобразователь представляет собой массив ячеек, выполненных по следующей схеме
(рис. 1)[2]. Силиконовая мембрана 1 толщиной d1 закреплена на высоте d0 над кремниевым
основанием 3. Полость между мембраной и основанием герметична и вакуумирована. На
верхней поверхности центральной части мембраны имеется тонкий металлический электрод 2.
На верхней поверхности основания 3 нанесен слой диэлектрика, предотвращающий
непосредственный контакт мембраны с основанием. Преобразователь состоит из множества
таких ячеек, имеющих форму шестиугольника (рис. 2), характерным размером около 50 мкм
каждая.

Рис. 1. Схема ячейки преобразователя
При приложении

напряжения

Рис. 2. Набор элементов излучателя

между электродом

2 и основанием

3 возникает

электрическое поле, что вызывает деформации мембраны 1. Принцип работы устройства
состоит в преобразовании энергии электрического поля в энергию механических колебаний
мембраны и наоборот. Благодаря небольшим размерам каждой ячейки, собственные частоты
колебаний мембраны составляют величины порядка единиц мегагерц.
Задача колебаний мембраны ячейки емкостного преобразователя
Мембраной называют материальную поверхность, не имеющую упругости формы.
Уравнение колебаний мембраны выглядит следующим образом[3]:

d 2R
dr 2
где k 



1 dR  2 n 2 
 k 
 R  0,
r dr 
r 2 

(1)


, R(r ) -радиальная функция
c

Уравнение (1) есть уравнением второго порядка и должно иметь два линейно
независимых решения. Существует два таких решения, для которых приняты специальные
обозначения Jn  kr  , Nn  kr  . Первое из них называется функцией Бесселя первого рода, а
второе – функцией Бесселя второго рода (функцией Неймана) n – го порядка.
Учитывая, что Nn  kr  неограниченно возрастает при приближении к центру мембраны, в
дальнейшем примем такое выражение для искомой амплитуды прогиба мембраны:
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w  r ,   Jn  kr   A cos  n  B sin  n ,

(2)

где n= 0, 1, 2,…
Общее решение поперечных колебаний круглой мембраны может быть найдено, если
воспользоваться начальными условиями: W  r , ,0   A sin t ,

W  r , ,0 
t

 0 , и свойством

ортогональности фундаментальных функций круглой мембраны.
Тогда уравнение колебания круглой мембраны:
W  r , , t  





  wnm  r ,  anm cos  nmt   bnm sin  nmt  .

(3)

n  0 m 1

Постоянные anm и bnm этих рядов находим следующим образом:

anm 

bnm 

a 2

1
a Jn/  knma  


2

2

  ( A sin t )w nm  r ,  rdrd ,

0 0

nm a2 Jn/  knm a  



(4)

a 2

1
2

  (0)w nm  r ,  rdrd ,

0 0

Определим амплитуду колебаний мембраны, используя (3), и параметры ячейки:

a  25  106 м -радиус

мембраны,

  3,27  103 кг / м2 -поверхностная

плотность,

  280  106 Н / м -натяжение мембраны, l  0,6  106 м -толщина мембраны

Рис. 3. Распределение амплитуды колебаний мембраны емкостного преобразователя
Выводы
Ультразвуковая диагностика благодаря хорошей информативности, быстроте, дешевизне
и безопасности давно рассматривается как идеальный скрининг патологий внутренних органов,
ведущий метод в акушерстве и простейший метод оценки кровотока. Основным элементом
ультразвуковой диагностической системы, определяющий качество полученного изображения,
является электроакустический преобразователь.
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В данной работе была рассмотрена ячейка электроакустического преобразователя
емкостного типа. Была проанализирована конструкция ячейки и получены аналитические
выражения для амплитуды колебаний поверхности мембраны.
Было отмечено, что емкостные преобразователи изготавливаются методом химического
травления, что значительно упрощает их производство.
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УДК 534-8
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НА ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
УРОВНЕМЕРОВ
Ю.С. Копытько
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: yastreb.julia@gmail.com
В данной работе приводится расчет основных параметров для системы с изгибной
модой колебаний. В частности, определены эквивалентная масса, эквивалентная
гибкость, собственные частоты и толщина диска преобразователя для ультразвукового
уровнемера.
In this paper a calculation of the basic parameters for a system with bending mode
oscillations is presented. In particular, to determine the equivalent weight equivalent flexibility,
the natural frequencies and the thickness of the disc transducer for ultrasonic level meter.
Ключевые слова: преобразователь, ультразвук, изгибные колебания, собственная
частота, эквивалентная масса, эквивалентная гибкость.
Key words: transducer, ultrasound, bending oscillations, natural frequency, the equivalent
weight, equivalent flexibility.
Введение
Принцип действия современных ультразвуковых уровнемеров основан на локации уровня
звуковыми импульсами, проходящими через газовую среду, и на явлении отражения этих
импульсов от границы раздела газ – контролируемая среда [1-3]. Скорость звука в газе при
этом считается известной, или предусмотрено ее измерение.
Рассмотрим

преобразователи,

работающие

на

изгибных

колебаниях,

которые

обеспечивают максимальную передачу акустической энергии и гарантируют эффективную
работу в диапазонах до 60 м. Режим акустической вибрации позволяет работать в условиях
высокой запыленности.
Изгибные колебания диска возбуждаются с помощью привода, скрепленного с диском в
его центре. В результате отражения от окружности закрепления диска в корпусе в нем
возникает стоячая в радиальном направлении волна, в которой смещения и скорости в
смежных пучностях имеют противоположные знаки. Поэтому излучение в тыльную сторону
отсутствует. С фронтальной стороны эффективность излучения увеличивается в результате
наложения определенным образом многослойного материала, согласующего акустические
импедансы.
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Расчетная часть

Основой акустического излучателя-приемника уровнемеров рассматриваемого типа
является тонкий диск радиусом a, не имеющий натяжения и зажатый по контуру. Уравнение
свободных колебаний такой пластины имеет вид [4]:
 2 x(r )
t

2



D 4
 x(r )  0 ,
lt

(1)

где D  Y0lt3 12(1 2 ), H  м , так называемая цилиндрическая гибкость;  - коэффициент
Пуассона материала пластины; Y0 -модуль Юнга; h и  – толщина и удельная плотность
пластины;
4 

4
r

4



2 3
1 2
1 
.


3
2
2
r r
r r
r 3 r

Смещение пластины выражается соотношением:

x(r ) 

где k 4 

 I1(ka)J0 (kr )  J1(ka)I0 (kr ) 
1 
,
 lt  I1(ka)J0 (ka)  J1(ka)I0 (ka) 
P

(2)

2

2lt
, а I1(ka) - гиперболическая или модифицированная функция Бесселя
D

первого порядка, описывающая экспоненциально убывающие с расстоянием волны.
Эквивалентные масса и гибкость определяются следующими соотношениями:

mэкв 

1  2 a 2
9 2
a lt  ; Cэкв 
.
16Y0 lt3
5

(3)

Первая собственная частота пластины получается из формулы ka   a cпл   2,4 ,
откуда

fопл 

 2,4 2
2

lt
a

2

Y0



12 1  2



 0,467

lt
a



2

Y0

3 1  2



.

(4)

Значение первой собственной частоты f0  1 2 mэквCэкв для системы близко к значению
(4) с численным коэффициентом 0,465.
Собственные частоты колебаний пластины определяются выражением:

fmq 
где mq 

(ka)mq


h
4a

2

Y0
2

3(1   )

2
 mq
,

(5)

. Ограничиваясь случаем m  0 , получим:

01  1,015 ; 02  2,007 ; 03  3,000 ; 0q 
q .
q 

1
Толщина диска определяется из выражения (5), с учетом того, что ka  0n  (n  ) :
4

h

4a2f012

Y0

2
012

3(1  2 )

м.
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.
a 012

В конце, необходимо проверить выполнение условия тонкой пластины:

hk  1.

(7)

Выводы
В данной работе получены аналитические соотношения для расчета преобразователя с
изгибной модой колебаний, который является составной частью ультразвукового уровнемера.
На их основе предложен алгоритм определения основных параметров преобразователя,
которые позволяют провести разработку его конструкции.
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УДК 534.84
ИЗМЕРЕНИЕ РЕВЕРБЕРАЦИИИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
И.В. Богданов
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: maestro.guarana@gmail.com
В статье рассмотрены и проанализированы существующие методы измерения
времени реверберации в закрытых помещениях. Перспективными являються методы
скользящего тона и М-последовательности. Данные преимущества заключаются в
уменьшении

чувствительности

результата

измерений

к

временным

вариациям

температуры и движения воздуха и в компенсации ухудшения отношения сигнал/шум изза гармонических искажений.
In presented article we consider and analyze the existing methods of measuring the
reverberation time in enclosed spaces. The perspective methods are sliding tones and msequence methods. These privileges are in decreasing the sensitivity of the result of
measurements to time variations of temperature and air motion and in the compensation of
degradation of signal/noise ratio caused by harmonic distortions.
Ключевые

слова:

реверберація;

огибающая

реверберационного

процесса;

стандартное время реверберации; сигнал возбуждения.
Key words: reverberation; the envelope of reverberation process; standard time of
reverberation; excitation signal.
Введение
Несмотря на большое число характеристик, по которым оценивают акустические свойства
закритого помещения, время реверберации всегда было основрполагающей.
Современные методы измерения времени реверберации в закрытых помещениях
отличаются видом измерительного сигнала, которым воздействуют на помещение [1-4]. Для
автоматизации измерений очень важен правильный выбор метода. На сегодняшний день все
большее распространение получают метод М-последовательности и метод качающейся
частоты. Они позволяют получить большее отношение сигнал-шум в сравнении с методом
прерываемого шума при меньших затратах времени на измерения.
При

измерении

времени

реверберации

возникает

проблема

корректной

оценки

полученных данных. Алгоритмы обработки кривых спада базируются на выделении огибающей
измеренного реверберационного процесса и её аппроксимации прямой линей. Определение
времени реверберации проводится по спаданню уровня давления на 60 дБ.
В статье рассмотрены и проанализированы существующие методы измерения времени
реверберации в закрытых помещениях с целью определения наиболее достоверного и
эффективного среди них.
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Методы измерения времени реверберации в помещениях
В настоящее время измерение времени реверберации регламентировано нормативными
документами ГОСТ 24146-89 и ISO 3382 в которых определены два метода измерения времени
реверберации: метод прерываемого шума и метод интегрирования импульсного отклика.
При проведении измерений методом прерываемого шума [1] в качестве источника звука
применяют

громкоговоритель,

на

который

подают

широкополосный

шум

или

шум,

ограниченный по полосе частот и обладающий постоянным спектральным составом. При
использовании шума, ограниченного по полосе частот, ширина полосы должна быть не менее
одной трети октавы. В качестве измерительного сигнала используют белый или розовый шум.
Процесс реверберационного спада уровня звукового давления до значения, определяемого
уровнем звукового фона в помещении. аппроксимируется прямой линией и по графику
определяется

временной

интервал,

в

течении

которого

уровень

звукового

давления

уменьшается от —5 дБ до —35 дБ, т. е. на 30 дБ. Сама же процедура измерения
последовательно повторяется для всех октавных или 1/3-октавных полос шума в диапазоне
частот 125-4000 Гц путем выбора соответствующего полосового фильтра и для нескольких
положений измерительного микрофона в помещении. Полученные результаты усредняют.
Наиболее полной характеристикой акустических свойств помещения [2] является
импульсный (реверберационный) отклик на единичное импульсное воздействие Импульсная
характеристика помещения [3] представляет собой осциллирующий сигнал с большим числом
периодов. Огибающая такого сигнала будет нерегулярной, она имеет обычно быстрое время
нарастания и экспоненциальный спад. Импульсная переходная характеристика может быть
измерена как отклик помещения на очень короткий акустический импульс. Однако в
большинстве случаев при использовании источников шума, отличных от громкоговорителей,
контроль спектрального состава и направленности возбуждения затруднен. Импульсная
характеристика в большинстве практических случаев может быть определена с помощью
цифровой обработки сигналов. Помещение возбуждают некоторым известным сигналом в
течение определенного времени. Сигнал возбуждения излучают относительно длительный
период времени с целью увеличения суммарной энергии излучения. Импульсную переходную
характеристику рассчитывают на основе отклика на возбуждение. Такая методика позволяет
расширить динамический диапазон и уменьшить влияние фонового шума.
М-последовательность
представляет

собой

автокорреляционная

или

последовательность

псевдослучайную
функция

которой

максимальной

периодическую
очень

близка

к

двоичную

длины

(ПМД)

последовательность,

периодически

повторяющемуся

единичному импульсу [4]. Это свойство М-последовательности позволяет использовать ее для
измерения импульсного отклика линейных систем с постоянными параметрами. При
использовании М-последовательности в качестве сигнала возбуждения [3] импульсная
переходная характеристика любой линейной системы в общем случае может быть определена
из взаимной корреляционной функции входного и выходного сигналов.
Метод качающейся частоты (КЧ) основан на создании акустического поля в помещении
тональным сигналом с плавно меняющейся частотой. Возбуждение методом КЧ может
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проводиться однократным сканированием от низких к высоким частотам или периодически
повторяться. Для удобства весь частотный диапазон может быть разбит на поддиапазоны, т. е.
измерения в каждой доле октавы могут выполняться отдельным сканированием. Определение
импульсной переходной характеристики помещения проводится с применением процедуры
обратной свертки. Комплексный коэффициент передачи может быть получен непосредственно
обратной сверткой или как частное отделения спектра отклика на спектр возбуждения.
Использование скользящего тона в качестве сигнала возбуждения [3] имеет два преимущества
по сравнению с методом М-последовательности. Данные преимущества заключаются в
уменьшении чувствительности результата измерений к временным вариациям температуры и
движения воздуха и в компенсации ухудшения отношения сигнал/шум из-за гармонических
искажений.
Выводы
Установлено, что наиболее часто применяют метод прерываемого шума, использующий
испытательный сигнал в виде набора 1/3 доле октавных белых или розовых шумов. Этот метод
отработан методологически, что отображено в ряде нормативних документов.
Метод импульсного источника не позволяет поддерживать параметры испытательного
сигнала стабильными. Поэтому этот метод является вспомогательным.
Перспективными, с точки зрения увеличения производительности измерений, являються
методы использующие скользящий тон и М-последовательности.
В дальнейшем планируется провести оценку методов с использованием инструмента
компьютерного моделирования.
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УДК 621.3
ОБНАРУЖЕНИЕ КИТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
И МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ
А.Д. Агеев
НТУУ «КПИ», факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: djamply@gmail.com
В

работе

предлагается

предварительной

применить

обработки

данных

метод
при

главных
решении

компонент
задачи

(МГК)

для

обнаружения

североатлантических китов. Показано, что уменьшение числа параметров, получаемых
из спектрограммы, может предотвратить переобучение и улучшить производительность
классификатора.
In presented paper we propose to apply PCA algorithm in order to preprocess data in
North whale detection problem. It is shown that reducing number of features obtained from a
spectrogram can prevent overﬁtting and increase performance of the classiﬁer.
Ключевые слова: искусственные нейронные сети, метод главных компонент,
обнаружение китов, спектрограмма.
Key words: artificial neural networks, principal component analysis, whale detection,
spectrogram.
Введение
Североатлантические киты находятся под угрозой вымирания [1]. Главной причиной
вымирания является чрезмерная человеческая деятельность в ареалах их обитания.
Наблюдение за местонахождениями китов это единственный способ уменьшить их
смертность. Китовые особи производят большое количество различных звуков, и обнаружение
этих звуков является широко распространенным методом выявления китов.
Существует несколько разных подходов к решению данной задачи [2, 3], и некоторые из
них основаны на нейронных сетях [4].
В данной работе делается попытка улучшить работу классификатора, построенного на
основе нейронной сети, используя предварительную обработку данных с помощью метода
главных компонент.
Набор данных
Данные были предоставлены командой Marinexplore (Корнельский университет, США). На
рис.1 показаны 12 секунд записи сигнала, в котором присутствую звуки, издаваемые китами.
База данных состоит из 28000 записей входящих в обучающую выборку и 19000 записей
составляющих тестовую выборку. Каждая запись представляет собой сигнал длительностью 2
секунды с частотой дискретизации 2 кГц. Следует отметить, что отношение сигнал-шум для
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разных записей составляло от 1 до 20 дБ, а также то, что в записях присутствовали различные
по характеру акустические помехи, включая звуки других видов животных.

Рис. 1. Пример записи голосов китов и их спектрограмма
Методика
Извлечение классификационных признаков. Для получения спектрограмм, к каждому
образцу было применено оконное преобразование Фурье с размером окна в 256 мс (окно
Хемминга, 512 выборок, перекрытие 85%). После получения спектрограммы были ограничены
верхняя и нижняя частоты спектрограмм на 250 и 30 Гц соответственно. В результате
применения указанных операций каждый образец базы данных принял вид чёрно-белого
изображения спектрограммы размером 56 на 56 пикселей. Матрица пикселей размером 56 на
56 была «развернута» в 3136-мерный вектор. На рис.2 показаны 16 спектрограмм из базы
данных с голосами китов.

Рис. 2. Примеры голосов китов
Как видим, объем данных огромен, и, с целью уменьшения размерности, должна быть
проведена предварительная обработка, прежде чем строить классификатор. Уменьшение
размерности является весьма полезным для вычислений и может также уменьшить сложность
классификации и помогает избежать переобучения.
Метод главных компонент (МГК). МГК это процедура уменьшения размерности данных,
при которой теряется наименьшее количество информации. МГК также полезен в случае, когда
полученные данные содержат явный избыток информации, который значительно влияет на
объем. В рассматриваемом случае, избыток значит, что некоторые из параметров коррелируют
друг с другом. Суть метода заключается в вычислении ковариационных матрицы и вектора
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собственных значений исходных данных, по которым определяются главные компоненты,
которые имеют ту же размерность что и исходные данные (в данной работе каждый главный
компонент имеет размерность 3136х1).
Как только было определено число компонент k, которые будут использоваться как
данные и создан вектор свойств, необходимо спроектировать многомерные вектора, входящие
в исходный набор данных на k-мерное подмножество. Эта процедура позволяет уменьшить
количество размерностей данных (в данной работе с 3136 до k).
На рис. 3 показаны первые 25 главных компонент исходных данных, которые описывают
наибольший наибольшую дисперсию данных.
Для того, чтобы проиллюстрировать потери, которые возникают в результате уменьшения
размерности данных, были восстановлены оригинальные изображения, с использованием
только той информации, которая содержалась в спроектированных данных. На рис. 4 показаны
спектрограммы,

восстановленные

по

50

главным

компонентам.

Сравнивая

исходные

изображения (рис. 2) и восстановленные (рис. 4), можно сделать вывод, что основная структура
и внешний вид спектрограмм сохранились, несмотря на потерю некоторых деталей, в то же
время, области спектрограмм, в которых присутствуют записи звуков китов стали более
«явными».

Рис. 3. Главные компоненты

Рис. 4. Восстановленные данные

Следует также отметить, что в случае использования только 50 основных компонент
имеем заметное уменьшение (более чем в 60 раз) объема данных, а это значит, что алгоритм
обучения может быть значительно ускорен.
Искусственная нейронная сеть (ИНС). Число типов ИНС и их применений очень велико.
Первая нейронная модель была создана Мак-Каллочем и Питтсом [5] и с тех пор было
разработано сотни различных разновидностей нейронних исскуственных нейронних сетей. ИНС
– это очень полезная и эффективная модель для классификации сигналов, в том числе и
биоакустических [6]. ИНС могут использовать широкий диапазон входных параметров, таких как
изображения, спектрограммы, или формы волны.
Для данного исследования была использована ИНС, содержащая 3 слоя – входной слой,
скрытый слой, и выходной слой. Количество нейронов во входном слое было равным числу
классификационных признаков, скрытый слой содержал 1000 нейронов, а выходной – только
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два (число классов). ИНС была обучена на обучающей выборке сигналов с использованием
алгоритма обратного распространения ошибки.
Классификация
Вышеописанная ИНС была применена для трех разных случаев: с использованием 400,
100, и 50 классификационных признаков. Для каждого случая был использован алгоритм МГК
для того, чтобы уменьшить число признаков с 3136 до 400, 100 и 50. Эффективность работы
классификатора была оценена с помощью метрики F1

F1  2

R P
,
R P

(1)

где P – метрика полноты, R – метрика точности, вычисляемые по формулам:

P

TP
,
TP  FN

(2)

R

TP
,
TP  FP

(3)

где TP – количество истинно-положительных решений; TN – количество истинноотрицательных решений; FP – количество ложно-положительных решений; FN – количество
ложно-отрицательных решений.
Эффективность работы предложенного классификатора на тестовой выборке данных
показана в таблице 1.
Таблица 1. Значение метрики F1 для тестовой выборки
Число параметров

400

100

50

F1

0,86

0,88

0,9

Из таблицы 1 видно, что эффективность классификатора увеличивается при уменьшении
количества классификационных признаков. В случае использования только 50 признаков, было
достигнуто значение метрики F1 , равное 90%.
Выводы
1. Киты находятся под угрозой вымирания, и чтобы уменьшить их смертность требуется
наблюдать за их местонахождением. Наиболее популярными являются способы
обнаружения китов по звукам, которые они издают. Один из способов – использование
искусственных нейронных сетей.
2. Для повышения эффективности ИНС имеет смысл уменьшить число компонент, что
позволяет ускорить процесс распознавания и увеличить точность.
3. Использование метода главных компонент позволило снизить размерность вектора
классификационных признаков до 50, что, в свою очередь, позволило упростить
классификатор и повысить точность классификации.
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МОДЕЛЮВАННЯ МОВНИХ ТЕСТОВИХ СИГНАЛІВ, СПОТВОРЕНИХ ШУМОМ ТА
РЕВЕРБЕРАЦІЄЮ
Ю.С. Костючок
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, кафедра акустики та акустоелектроніки, Київ, Україна
e-mail: yuliyakostyuchok@gmail.com
Висвітлюються способи формування спотворених мовних тестових сигналів
шляхом використання мовленнєвих корпусів та попереднього моделювання шумових
завад. Розглядаються види мовленнєвих корпусів, формування корпусів зашумленого
мовлення та аналізується важливість розглянутих тестових сигналів у системах
розпізнавання мови.
This report discusses the methods of modeling of distorted speech test signals by using
speech corpora and modeling noise distortions in advance. Also this article considers types
of speech corpora, the formation of speech noised corpora and analyzes importance of
considered test signals in speech recognition systems as well.
Ключові слова: тестовий сигнал, мовленнєві корпуси, реверберація, шумова завада,
система розпізнавання мови.
Key words: test-signals, speech corpuses, reverberation, noise distortion, speech recognition
system.
Вступ
У реаліях сучасного світу недостатня надійність акустичних середовищ все ще є однією з
ключових проблем, особливо для систем розпізнавання мови. Більшість дослідницьких робіт в
цій області сфокусовані на впливі адитивних фонових шумів та невідомих стаціонарних
частотних характеристик, не враховуючи

інші ефекти , що впливають на мовний сигнал. У

ситуаціях, коли людина не має можливості використовувати руки для виконання певних дій,
застосування систем розпізнавання мови є особливо корисним, а

акустичне середовище

головним чином впливає на мову і на ефективність її розпізнання. Типовим прикладом є водій
автомобіля, який хоче керувати пристроями в машині чи отримати інформацію з віддаленої
системи за допомогою голосу. За таких умов на сигнал, що перебуває у ревербераційному
середовищі, додатково ще й діють шуми, що в свою чергу зменшує точність розпізнавання
необхідних мовних сигналів. Метою роботи є надання загальної інформації про мовленнєві
корпуси та методи їх формування, а також прикладу створення зашумленого сигналу в
програмному пакеті MatLab 7.9.0 (R 2009b).
Мовленнєві корпуси
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Мовленнєві корпуси – це бази даних , що складаються з звукових і відповідних їм
текстових файлів. Звукові файли містять приклади елементів мови (звуки склади,

слова,

фрази), а в текстових файлах розміщені відповідні транскрипції. Зазвичай в склад мовленнєвих
корпусів входить допоміжний програмний інструментарій, що забезпечує редагування файлів,
автоматизацію транскрибування файлів і т.п. До мовленнєвих корпусів також включають файли
з різною службовою інформацією (інструкції з експлуатації, вихідні тексти і програми і т.д.).
Актуальність проблеми створення мовленнєвих корпусів зумовлена тим, що на сьогодні
роботи зі створення математичного забезпечення систем корекції мови, кодування мови на
низькій

швидкості,

автоматичного

розпізнавання

мови

(АРМ)

не

можуть

вважатися

завершеними, якщо при розробці таких систем не використовуються ті чи інші мовленнєві
корпуси, що фактично стали стандартами.
Протягом тривалого часу у всьому світі створювалися мовленнєві корпуси для
різноманітних мов. Так, наприклад, була створена система синтезу мови Festival, що
послугувала базою для створення щонайменше трьох мовленнєвих корпусів (для англійської,
іспанської та валлійської мов), і в подальшому була створена база ТІМІТ для систем
розпізнавання англійської мови. Російський мовленнєвий корпус створювався на базі технології
Unit Selection і називався VitalVoice, а згодом для систем розпізнавання мови була створена
база RuSpeech . Серед корпусів української мови виділяють три: багатодикторний мовленнєвий
корпус UkReco , мовленнєвий корпус виступів депутатів Верховної Ради та акустичний корпус
українського ефірного мовлення

(АКУЕМ), що містить українські, російські, територіальні,

діалектні слова та суржик.
Однак, для систем розпізнавання мови більш практичними і важливими у використанні є
мовленнєві корпуси, створені в природних умовах з урахуванням акустичного оточення (шуми,
реверберація), тому наведені раніше корпуси були удосконалені. При розробці мовленнєвих
корпусів важливим є урахування таких параметрів як: смуга частот, співвідношення сигнал-шум,
характер шуму, джерело походження «природного» шуму, характер і ступінь нестаціонарності
шумової завади та наявність додаткових спотворень.
Формування корпусів зашумленого мовлення
Під час розробки корпусів зашумленого мовлення потрібно враховувати наступні
принципи:
1. Різновид мовлення, що моделюється (дискретне, підготовлене, спонтанне);
2. Різновид спотворень, які впливають на сигнал у каналі зв’язку (шум акустичного
оточення, реверберація, відлуння, частотна характеристика ліній зв’язку );
3. Різновиди систем, що тестуються (корекція мовних сигналів, кодування мови в лініях
зв’язку, автоматичне розпізнавання мови);
4. Різноманітності критеріїв і методів оцінювання якості систем АРМ та телекомунікаційних
систем (якість, розбірливість, достовірність);
5. Порівняння результатів, отриманих під час різних досліджень, а також різними
дослідниками.
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При дискретному або спонтанному мовленні в сигналі будуть наявні значні паузи між
словами, що означає необхідність використання спеціальних засобів для коректного додавання
шуму до первинного сигналу. У залежності від наявності в приміщенні того чи іншого виду
спотворень буде змінюватись модель мовного сигналу в приміщенні. Так у приміщенні, де діє
адитивний шум, модель мовного сигналу матиме вигляд :

s(t )  x(t )  n(t ),

(1)

де x(t) – первинний сигнал, n(t) – шумова завада. З урахування ревербераційних процесів
залежність матиме вигляд:

s(t )  x(t )  h(t )  n(t ),

(2)

де h(t) – імпульсна характеристика приміщення.
s(t )   x(t )  h(t )  n(t )  h '(t ),

(3)

де h’(t) – імпульсна характеристика каналу, через який проходить сигнал, * - символ
згортки.
Як вже було зазначено, через різноманітність систем, що тестуються, до мовного сигналу
висувають ряд вимог: смуга частот, співвідношення сигнал-шум, характер шуму, джерело
походження «природного» шуму, характер і ступінь нестаціонарності шумової завади та
наявність додаткових спотворень. Також доцільно виявляти за якими критеріями оцінюється
система, залежно від мети використання. Тобто, при застосуванні формантного методу
оцінювання розбірливості мови, тестовий сигнал має бути неперервним. Це може бути або
стаціонарний

випадковий

процес

із

спектром,

подібним

до

довготривалого

спектра

неперервного мовлення, або зразок неперервного мовлення. Таким чином, для оцінювання
розбірливості мови на виході системи, що тестується, потрібно мати корпус неперервного
мовлення. Дещо складнішою є ситуація при застосуванні модуляційного або формантномодуляційного методів оцінювання розбірливості мови, де тестовий сигнал є принципово
нестаціонарним. У цьому випадку корпус має містити зразки дискретного мовлення із певними
вимогами до довжини пауз.
Формування спотворених мовних тестових сигналів
Для формування спотворених мовних тестових сигналів була розроблена програма в
MatLab 7.9.0 (R 2009b), яка враховує вплив на первинний сигнал як шумів так і реверберації. За
первинний сигнал було взято десяти секундний фрагмент

начитування тексту російською

мовою. Частота дискретизації сигналу F=22050 Гц. У тексті програми можна задавати бажане
співвідношення

сигнал-шум

(в

децибелах),

масив

значень

імпульсної

характеристики

приміщення, що відповідатиме за ревербераційний внесок до основного сигналу та масив
значень шуму .В якості модуля обробки мовленнєвих сигналів було обрано бібліотеку VoiceBox,
час реверберації в приміщення 0.89 с.
Отримані графіки вхідного та спотвореного сигналу показані на Рис. 1.
Також для реалізації спотворених мовних тестових сигналів в 2005 році Гансом-Гюнтером
Хіршом був створений програмний інструментарій FaNT (Filtering and noise adding tool), який
можна використати для фільтрації мовних сигналів з частотною характеристикою, визначеною
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для телефонних мереж, а також для додавання шуму при записі мовлення, забезпечуючи при
цьому необхідне співвідношення сигнал-шум, навіть в умовах наявності пауз у мовленнєвому
сигналі. Свого часу його було створено та використано для синтезу штучно спотворених
мовленнєвих даних у вигляді корпусів Aurora-2 та Aurora-4. FaNT

- це програма, написана

мовою програмування С++ , що включає до себе множину функцій, які доступні в бібліотеці
МСЕ.

Рис. 1. Отримані в MatLab 7.9.0 графіки початкового та спотвореного сигналів
Висновки
Виконано огляд окремих робіт, присвячених розробці мовленнєвих корпусів, що дозволяє
отримати уявлення про суть і призначення мовленнєвих корпусів, принципи їх формування, а
також їх використання у створенні спотворених мовленнєвих сигналів, які в подальшому будуть
використовуватися для покращення роботи систем розпізнавання мови. У перспективі за
допомогою таких корпусів можна тестувати системи автоматичного розпізнавання мовлення.
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ПРИСТРОЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВИХ
АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ
О. А. Блінов
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: saaanhooo@gmail.com
В

роботі

розглянута

сучасна

технологія

радіочастотної

ідентифікації

з

використанням поверхневих акустичних хвиль, яка на сьогоднішній день набула
широкого

використання,

і

має

ще

більші

перспективи

у

технічному

розвитку,

використанню та розповсюдженню. Розглянута мітка на ПАХ дозволяє змінити світогляд
на світ контролю якості товарів, захисту від підробок, ідентифікації особистостей,
транспортній логістиці та навіть у медицині.
In presented paper the modern technology of radio frequency identification using
surface acoustic waves (SAW), which today has been widely used and has greater prospects
for technical development, usage and distribution. Considered SAW tag allows you to change
the outlook for world of production quality control, protection against forgery, identification,
transport logistics and even medicine.
Ключові слова: радіочастотна ідентифікація, поверхневі акустичні хвилі, ПАХ, ЗШП,
біосенсори.
Keywords: radio frequency identification, surface acoustic waves, SAW, RFID, IDT, biosensors.
ВСТУП
Поверхневі акустичні хвилі(ПАХ) - це пружні хвилі, що поширюються уздовж вільної
поверхні твердого тіла або уздовж границі твердого тіла з іншими середовищами і затухаючі при
видаленні від кордонів. Поверхневі акустичні хвилі займають діапазон довжин хвиль від 105 до

101 см, а їх частоти відповідають області ультразвуку. Чудовою властивістю поверхневих
акустичних хвиль є їх невисока в порівнянні з електромагнітними хвилями швидкість поширення,
що дозволяє застосовувати до них математичні методи обробки сигналу.
Транспондер(мітка) на ПАХ – це пристрій, що складається з зустрічно-штирьового
перетворювача(ЗШП) і декількох відбиваючих смужок - рефлекторів, які можуть бути створені за
допомогою структур плоских електродів на п'єзоелектричних підкладках. Звичайної підкладкою
для транспондера на ПАХ є кристал ніобата літію
створюються

за

допомогою

фотолітографічного

LiNbO3 . Електроди транспондера
процесу,

аналогічного

тому,

що

використовується в мікроелектроніці при виробництві інтегральних схем.
Конструктивно-технологічні рішення
Мітки на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ) засновані на можливості створення
кодованих фільтрів на ПАX[1], які реагують тільки на сигнал з певним кодом і відповідають на
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імпульсний сигнал в закодованому вигляді (рис.1). Розроблені і досліджені конструкції
односпрямованих ЗШП мітки приймально-передавального тракту, мітки на ПАХ з часовим і
частотним поділом.
Розглянуто

конструктивно-технологічні

рішення

активних

і

напівактивних

міток

з

пониженим енергоспоживанням[2].

Рис.1. Система радіочастотної ідентифікації на основі технології ПАХ.
Конструкція такої мітки складається з п'єзоелектричної підкладки, зустрічно-штирьового
перетворювача, системи відбивачів і антени. Електромагнітний сигнал, прийнятий антеною
мітки, за допомогою ЗШП перетвориться в поверхневу акустичну хвилю (ПАХ). ПАХ
поширюється по п'єзоелектричній підкладці до системи відбивачів, які знаходяться на різній
відстані від ЗШП, так що відбиті сигнали повертаються на ЗШП в різні моменти часу. ЗШП
перетворює

акустичну

хвилю

в

електромагнітну,

яка

випромінюється

антеною

мітки[3].Досліджувалася можливість створення пасивних міток на поверхневих акустичних
хвилях на основі дослідів за допомогою лабораторних зразків полікластерних плівок алмазу (

Vпах  10 км/с). Із застосуванням шаруватих структур

Si (W ) /ППА/ AlN(ZnO) /ЗШП. Були

досліджені технологічні особливості виготовлення пасивних міток на ПАХ в частотному діапазоні
до 1,5 ГГц.
Вони дозволяють дистанційно визначати тип товарів у вагоні поїздів і в автомобілях,
товарів широкого вжитку в магазинах, здійснювати ідентифікацію особи, для систем
радіочастотної

ідентифікації

для

підвищення

захищеності

телекомунікаційних

систем,

глобальної системи радіочастотної ідентифікації, управління доступу та навігації.
Важливо й те, що для їх виробництва застосовна планарна нано та мікроелектронна
технологія, що відкриває можливість масового випуску високоякісних перетворювачів[4].
Біосенсори
Революцією в техніці ПАХ є створення біосенсорів для експрес діагностики таких
небезпечних захворювань, як ВІЛ, рак, пташиний і свинячий грип, а також інших не менш
небезпечних захворювань. Сьогодні розвиток біосенсорів здатних виконувати аналіз та
детектування

біомаркерів

створюють

добре

обґрунтування

для

досліджень

можливостей ринку в області молекулярної діагностики[5].
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Переваги системи радіочастотної ідентифікації з використанням технології ПАХ:
 RFID(Radio Frequency Identification) мітка на ПАХ не вимагає джерела живлення;
 обробка сигналу відбувається в реальному масштабі часу;
 велика зона покриття (кілька метрів);
 сумісність з мікроелектронною технологією виготовлення;
 практично необмежена кількість варіантів коду;
 висока криптографічна стійкість;
 захищеність від впливу завад;
 множинний доступ;
 низька вартість при масовому виробництві.
Фінансові перспективи розвитку
На рис.2. зображено охоплення ринку пристроями радіочастотної ідентифікації(або
RFID)[6]. Переважна кількість яких займають пасивні пристрої в тому числі й на ПАХ.

Рис.2. Об’єм світового ринку пристроїв радіочастотної ідентифікації, млрд. доларів
Ринок RFID-технологій за прогнозами експертів розвивається динамічними темпами і
обіцяє стати найпопулярнішою і масовою технологією в світі, здатною конкурувати з
розповсюдженням мобільних телефонів.
До 2018 світовий ринок RFID-технологій може зрости більш ніж у 3 рази до $ 18 млрд. За
оцінками аналітиків інвестиційної компанії "Фінам" обсяг світового ринку може скласти $ 30
млрд. У рік ринок буде показувати приріст 10-20%.
За оцінками експертів, в 2008 р обсяг світового ринку датчиків склав $ 51 млрд.
Очікується, що до 2018 року обсяг ринку досягне $ 67 млрд. при усереднених щорічних темпах
зростання на рівні 5%.
Спостерігається тенденція до заміщення активних датчиків пасивними - в 2004-2008 рр. їх
частка зросла з 59% до 70%. ПАХ-датчики є найбільш швидкозростаючим сегментом цього
ринку, демонструючи зростання 13,5% при загальному рівні щорічного зростання ринку 3,7% за
цей же період.
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Висновки
Пристрої радіочастотної ідентифікації з використанням поверхневих акустичних хвиль
завойовують провідні позиції на ринку і заслуговують особливої уваги завдяки своїм перевагам:
 радіочастотна мітка на ПАХ не вимагає джерела живлення;
 великі перспективи розвитку та універсальність використання;
 захищеність від завад та впливу зовнішнього середовища;
 низька вартість при масовому виробництві.
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УДК 615.47
РАСЧЁТ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПО МЕТОДУ
ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ
Горбач Ю. И.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: zuzka9@mail.ru
В работе приводятся расчетные соотношения для получения передаточной
функции демпфированного пьезопреобразователя с произвольным числом переходных
слоев.
There are methods of calculation of transfer functions. The basic design formulas to
obtain the transfer function of the damped piezoelectric transducer with an arbitrary number of
transitional layers.
Ключевые

слова:

пьезопреобразователь,

передаточная

функция,

метод

четырехполюсников.
Key words: piezoelectric transducer transfer function, the method of two-ports.
Введение
Передаточные функции пьезопреобразователей являются комплексными величинами,
которые выражаются амплитудно – частотной K() и фазово–частотной () характеристиками.
Обе характеристики особенно важны при анализе широкополосных пьезопреобразователей,
где

для

нахождения

передаточных

функций

методу

волнового

уравнения

отдаётся

предпочтение по сравнению с методом эквивалентных схем. Характерным для данного метода
является необходимость решения системы, состоящей из довольно большого числа уравнений
даже при небольшом числе переходных слоёв.
Целью данной работы является получение аналитических соотношений для слоистых
преобразователей с демпфером на основе известных соотношений для длинных линий.
Передаточная функция пьезопреобразователя, работающего в режиме излучения
ультразвуковых волн (пьезоизлучателя), определяется выражением [1,2]

Ku 

P
,
Uвх

(1)

где P – колебательное давление на акустическом выходе; U вх – питающее электрическое
напряжение.
Соответственно, передаточная функция пьезопреобразователя, работающего в режиме
приёма УЗ волн (пьезоприёмника), выражается следующим образом:

Kп 

Uвых
,
P

(2)

где Uвых –электрическое напряжение на электродах преобразователя; P – колебательное
давление в рабочей среде без пьезоприёмника.
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Передаточные функции являются комплексными величинами, которые выражаются
амплитудно – частотной K() и фазово–частотной () характеристиками. Основная система
уравнений:
ρ

2u
t

2



σ
z

u
u D
σ  cE
 e33E D  εS
 0,
33
33E  e33
z
z z

(3)

где u - смещение описывающие поле упругих деформаций; σ - напряжение описывающие поле
упругих деформаций; s - диэлектрическая проницаемость зажатой пластинки; c E - постоянная
упругости при постоянной напряженности электрического поля; e33 - пьезоэлектрическая
постоянная; D - индукция электрического поля; E - напряжённость электрического поля.
Система (1.3) решается при граничных условиях импедансного вида z=± l ;

σ  zа

u
D
 0;Uп Yэ  S
 0.
t
t

(4)

±

где za - сопротивления акустических нагрузок, приложенных к торцам z=± l активного
элемента; Yэ - проводимость электрической нагрузки на активный элемент; S - площадь
поверхности пьезоэлемента; Uп - напряжение, приложенное к пьезоэлементу.

σ(l ) e33 αa (1  a)(1  aV - )

 νпeiu ,
Uп
2l 1  αa
Δ0  Δ1
za

αa 

zп


;zп  ρcD
33 ;V 

Δ0  1  a2 V  V  ;Δ1 

1-αa

1  αa

(5)

;a  e2ikl ,

β
(1  a) 2  V   V -  a(V   V   2V  V  )].

4ikl

При гармонической зависимости искомых величин от времени типа exp(it) решение
граничной задачи (3), (4) имеет вид:
где νп  σ(l )
чувствительности

Uп

 АЧХ чувствительности преобразователя в режиме излучения;  u - ФЧХ

преобразователя

в

режиме

излучения;

𝑌п −

полная

проводимость

преобразователя; Cп -емкость заторможенного преобразователя площадью Sп; β - квадрат
электромеханической связи пьезокерамики.
При наличии двух слоёв, толщиной d1 с волновым сопротивлением z1 и толщиной d2 с
+

волновым сопротивлением z2, za заменяется на входное сопротивление слоёв с акустической
нагрузкой zm на торце второго слоя.

P(z) 

1
1
(Pm  Vmz2 )eik2 (d2  z)  (Pm  Vmz2 )eik2 (d2  z),
2
2
(6)

1
V(z) 
[(P  Vmz2 )eik2 (d2  z)  (Pm  Vmz2 )eik 2 (d2  z) ].
2z2 m

По аналогии с длинной линией, заменив U на P, I на V [3], распределение давления и
скорости во втором слое по оси z запишем в виде

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

104
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е
где Pm - комплексное акустическое давление на торце; Vm – комплексная акустическая

скорость на торце; z=0 на границе слоёв.
Входное сопротивление второго слоя

Z2 

(P  Vmz2 )eik 2d2  (Pm  Vmz2 )eik2d2
P(0)
 z2 m
.
V(0)
(Pm  Vmz2 )eik 2d2  (Pm  Vmz2 )eik2d2

Отсюда, подставляя

(7)
ik2d2

Vm=Pm/zm, вынося из выражений числителя и знаменателя e

,

-ik2d2

обозначив a2=e

, получаем

z2  z2

zm (1  a22 )  z2 (1  a22 )
zm (1  a22 )  z2 (1  a22 )

 z2

zm  z2  a22 (zm  z2 )
zm  z2  a22 (z2  zm )

 z2

1  a22 V2m
1  a22 V2m

,

(8)

где:
z  zm
V2m  2
,
z2  zm

(9)

где V2m - коэффициент отражения акустической волны от нагрузки zm.

z1  z1

1  a12 V12
1  a12 V12

;V  

zп  z1 Vп1  a12 V12

,
zп  z1 1  a12 V12 Vп1

Аналогичным образом для первого слоя, нагруженного на z2, получаем:

V12 

z1  z2
V  a22 V2m
z z
z z
 12
;V12  1 2 ;Vп1  п 1 ,
2
z1  z2
z1  z2
zп  z1
1  a2 V2m V12

(10)

+

Следует заметить, что подставляя вместо za в (5) z1, получим давление на торце
пьезопреобразователя. Чтобы получить давление, передаваемое на акустическую нагрузку zm,
необходимо

ещё

умножить

на

коэффициент

передачи

слоёв,

равный

произведению

коэффициентов передачи первого и второго слоёв. Они получаются из (6), как

Kp1 
Kp2 

P(d1)
1  V12
 a1
,
P(0)
1  a12 V12

(11)

P(d2 )
1  V2m
 a2
.
P(0)
1  a22 V2m

(12)

Из анализа выражений (12); (13) следует, что они не зависят от параметров
пьезопластины. Коэффициент передачи давления в обратном направлении: от среды к
пьезопреобразователю, такую зависимость имеет. Поэтому для расчёта передаточной функции
пьезоприёмника целесообразно использовать метод четырёхполосников.
Выводы
В

работе

дан

сравнительный

анализ

расчета

передаточных

функций

пьезопреобразователя по методу волнового уравнения и методу электромеханического
четырехполюсника. Показано, что расчетные соотношения первого более просты при анализе и
расчете амплитудно-частотных характеристик пьезоизлучателей, тогда как второго – при
анализе и расчете пьезоприемников. В случае преобразователя, работающего в совмещенном
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как

в

медицинском

эхоскопе,

несомненные
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преимущества

имеет

метод

электромеханического четырехполюсника.
Литература
1. Домаркас

В.И.,

Р.-И.Ю.

Кажис.

Контрольно-измерительные

пьезоэлектрические

преобразователи. Вильнюс: Минтис, 1975.- 258с.
2. Дідковський В.С., Найда С.А. П’єзоелектричні перетворювачі медичних ультразвукових
сканерів: Навч. посібник. -К.: НМЦВО, 2000. -178 с.
3. Пьезокерамические преобразователи. Методы измерения и расчёт параметров:
Справочник / Под ред. С.И.Пугачёва. - Л.: Судостроение, 1984.

Рекомендовано к публикации: д.т.н., проф. Найда С. А.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра акустики и акустоэлектроники, Киев, Украина

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

106
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

СЕКЦІЯ №2: «МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА»
УДК 621.383.51
ДВОХ- ТА ТРЬОХШАРОВІ КОНТАКТНІ СИСТЕМИ ДЛЯ КРЕМНІЕВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
А.М. Махинько
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: toxa_p@ukr.net
Шаруваті контактні системи, що розглядаються у цій статті, були нанесені методом
електронно-променевого випаровування та

магнетронного розпилення, досліджено їх

хімічний склад і встановлено вплив на характеристики ФЕП. Було показано, що метод
магнетронного розпилення є більш перспективним для нанесення контактних систем.
Проміжний шар Mo між Ag і Ti дав змогу зменшити проникнення шару титану у срібло, що
призвело до зменшення опору контактної системи, а отже і до збільшення ККД ФЕП.
Layered contact system considered in this paper have been deposited by electron-beam
evaporation and sputter deposition, studied their chemical composition and the influence on
the characteristics of solar cells. It has been shown that the method of magnetron sputtering is
more promising for the application of contact. The intermediate layer Ti between Ag and Mo
allowed to reduce the penetration layer of titanium in silver, which led to a decrease in
resistance of contact system, and thus to increase the efficiency of solar cells.
Ключові слова: сонячна енергетика, сонячний елемент, контактна система.
Key words: solar energy, solar cell, contact system.
Вступ
Сонячна енергетика все більше розвивається у світі, бо сонячна енергія являється
екологічно чистою і вигідною у плані використання природних ресурсів. Сонячні батареї – це
майбутнє енергетики. Найбільш поширеними сонячними елементами є монокристалічні,
теоретичні розрахунки ККД яких складають 40-50%. Одним з факторів, що обмежує ККД
сонячних елементів, є низька якість контактів ФЕП [1]. Є два способи отримання контактних
систем: трафаретним друком та вакуумними методами [2,3]. Контактні системи, отримані
вакуумними методами, представляють собою шарувату структуру з різних матеріалів (Ti/Au,
Ti/Pd, Ti/Ag тощо). Мета цієї роботи отримати шаруваті системи Ag/Ti та Ag/Mo/Ti та дослідити їх
хімічний склад і встановити його вплив на характеристики ФЕП.
I. Синтез дослідних зразків
Багатошарові структури Ti/Ag та Ti/Mo/Ag наносились двома вакуумними методами –
електронно-променевого випаровування (ЕПВ) та ВЧ-магнетронного розпилення (МР) на
кремнієві монокристалічні підкладки. Товщина плівки титану становила близько 50 нм,
молібдену 10 нм, срібла 20…50 нм. Після осадження дослідні зразки підлягали відпалу в різних
-4

-6

режимах: тиск 10 …10 Па, температура відпалу 100…500°С, час відпалу 10…30 хв. В роботі
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досліджувався вплив тиску, температури та часу відпалу, а також методу осадження металевих
плівок на їх структурні та електричні властивості.
Структурний аналіз проведено за допомогою рентгенівської дифракції при дотичному
падінні променя на дифрактометрі Siemens D5000 у CuKα випроміненні, використовуючи
геометрію паралельного променя з рентгенівським дзеркалом. Дані рентгеноструктурного
аналізу отримано в режимі сканування θ-2θ із кутом падаючого променя 3°. Склад шаруватих
структур та границь розділу зразків визначались методом мас-спектрометрії вторинних
нейтралей (МСВН) (квадрупольний мас-спектрометр INA-X SPECS GmbH, Berlin). Прискорююча
напруга становила 300 еВ, відстань між плазмою та зразком 2,5 мм, для створення плазми
використовувався газ Ar. Питомий поверхневий електричний опір металевих плівок вимірювався
чотирьохзондовим методом.
II. Експериментальні результати дослідження
За даними фазового аналізу плівкової системи Ti(30 нм)/ Si після вакуумного осадження
шарів на підкладку монокристалічного кремнію (001) взаємодифузія та будь-які твердотільні
реакції між компонентами відсутні. Послідовність твердотільних реакцій, що розвиваються у
тонкоплівковій системі Ti(30 нм)/ Si(001) при відпалах в інтервалі температур 723 – 1273 К
протягом 30 с, можна представити у вигляді:
723𝐾

𝑇𝑖/𝑆𝑖 →

873𝐾

𝑇𝑖 + 𝑇𝑖5 𝑆𝑖3 →

1073𝐾

𝑇𝑖𝑆𝑖2 (𝐶49) →

1123𝐾

𝑇𝑖𝑆𝑖2 (𝐶54) +→

1273𝐾

𝑇𝑖𝑆𝑖 + 𝑇𝑖𝑆𝑖2 (𝐶54) →

𝑇𝑖𝑆𝑖 + 𝑇𝑖𝑆𝑖2 (𝐶49)

Інтенсивні процеси взаємодифузії починаються після відпалу при 723 К протягом 30 с.
Вони супроводжуються розвитком твердотільних реакцій з утворенням силіцидної фази,
збагаченої на титан - Ti5Si3. Збільшення температури відпалу до 823 К приводить до
подальшого росту кількості фази Ti5Si3.
Після синтезу необхідних контактних систем Ag/Ti/Si та Ag/Mo/Ti/Si за допомогою
електронно-променевого випаровування та магнетронного розпилення було проведено їх
відпал. Дифрактограми зразків, відпалених в різних середовищах, дали змогу проаналізувати
верхній шар структури. На рис.1 зображені дифрактограми зразків, отриманих методом ЕПВ (а)
та МР (б)

а)

б)

Рис.1. Дифрактограми зразків, отриманих методом електронно-променевого
випаровування (а) та магнетронного розпилення (б) до відпалу
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Результати розрахунку концентрації Ti в твердому розчині на основі Ag після відпалу за

даними рентгеноструктурного аналізу представлено в табл.1. Кількість розчиненого Ti до та
після відпалу у випадку електронно-променевого випаровування більша, ніж у випадку
магнетронного. Отримані дані вказують на те, що масоперенос атомів титану відбувається не
тільки за зернограничним, але і за об’ємним механізмом, оскільки утворюється твердий розчин.
Таблиця 1. Розрахункова концентрація Ti в твердому розчині до та після термічної
обробки
Початковий

100°C
-3

200°C
-3

100°C
-6

200°C
-6

стан

(P=10 Pa)

(P=10 Pa)

(P=10 Pa)

(P=10 Pa)

1,24

2,32

2,48

2,03

2,04

1,19

1,27

1,73

1,22

1,62

Кількість Ti,
розчиненого в Ag, %
для ЕПВ
Кількість Ti,
розчиненого в Ag, %
для МР
Оскільки у провідному матеріалі Ag присутні домішки Ti, який має великий опір у
порівнянні зі сріблом, то загальній опір контакту збільшується, а отже і збільшується загальній
опір ФЕП, що призводить до зменшення ККД. Пошаровий аналіз зразків методом МСВН дає
більш повну картину розподілу елементів у поперечному розрізі контактної системи (рис.2).

а)

б)

Рис.2. Пошаровий аналіз зразків методом МСВН системи Ag-Ti: a) зразок, отриманий
методом ЕПВ, б) зразок, отриманий методом МР
За отриманими результатами МСВН (рис.2) видно, що у випадку електронно-променевого
осадження відбувається дифузія атомів титану до поверхні через шар срібла. Для
магнетронного осадження характер розподілу елементів відрізняється від електроннопроменевого методу. Видно, що дифузія Ті в шар срібла значно менша для даного способу
напилення, відповідно і опір контактної системи, отриманої МР, буде менший, ніж у зразка,
отриманого ЕПВ.
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З метою створення бар’єру між елементами Ag та Ti був введений додатковий елемент
Mo зі значно вищою температурою плавлення (tпл=2617°С). Оскільки в результаті магнетронного
способу напилення відбувається перемішування елементів у зразку, тому зразки з проміжним
шаром молібдену було напилено електронно-променевим способом. В результаті відпалу при
температурі 300°С протягом 15 хв спостерігається дифузія атомів срібла в шар молібдену, в той
час як границя розділу титану та срібла залишається нерухомою (рис.3).

Рис.3. Пошаровий аналіз зразків методом МСВН системи Ag-Mo-Ti
Це свідчить про високу термостабільність контактів з шаром молібдену, а також
відсутність впливу високоомного титану на питому провідність срібла, що в кінцевому підсумку
забезпечить вище значення для ККД кремнієвого сонячного елементу.
Висновки
У результаті аналізу шаруватих структур, отриманих методом електронно-променевого
напилення та магнетронного напилення, можна зробити висновок, що зразки, отримані МР,
більш якісні, мають менший опір і відповідно збільшують ККД сонячного елемента на відміну від
зразків, отриманих методом ЕПВ. Проміжний шар Mo між Ag і Ti дав змогу зменшити
проникнення шару титану у срібло, що призвело до зменшення опору контактної системи, а
отже забезпечить вище значення ККД сонячного елемента.
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УДК 621.383.51: 598.735
ТЕКСТУРУВАННЯ СКЛЯНИХ ПІДКЛАДОК ДЛЯ ТОНКОПЛІВКОВИХ СОНЯЧНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ
В.С. Матківський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: matkivskyykp1@gmail.com
В даній роботі досліджувалась операція текстурування скляних підкладок для
тонкоплівкових сонячних елементів. Для текстурування було використано метод AIT
(aluminium-induced texturisation). Були наведені результати структурних досліджень
скляних підкладок та їх спектри пропускання.
In this work we studied the operation of texturing for glass substrates for thin-film solar
cells. As an texturing method was used AIT (aluminium-induced texturisation). There are the
results of structural studies of glass substrates and their transmission spectra.
Ключові слова: фотоелектричні елементи, текстура, травлення, рідинна обробка.
Key words: photovoltaic elements, texture, digestion, liquid handling.
Вступ
Сонце одна з найяскравіших зірок в нашій галактиці, енергію яку виділяє вона в нашу
сонячну систему є колосально великою для наших земних потреб, але вся проблема полягає в
тому, що ми не до кінця навчились отримувати цю енергію. Видобування даного ресурсу
почалось лиш на при кінці 19 століття. У 2004 р. в світі встановлена потужність сонячних
теплових електростанцій склала 0,4 млн. кВт, а сонячних колекторів для теплопостачання – 77
млн. кВт. В Україні станом на сьогодення і дивлячись на енергетичну ситуацію саме сонячна
енергетика є ключовим рішенням наших проблем. В Україні існують достатньо сприятливі умови
для використання сонячної енергії. Річний технічно досяжний енергетичний потенціал сонячної
енергії в Україні еквівалентний 6 млн. т у. п., його використання дозволило б замінити біля 5
3

млрд. м природного газу. Для отримання даного типу енергії використовують фотоелектричні
перетворювачі (ФЕП), які в свою поділяються не декілька типів. Основними на ринку сонячної
енергетики являються монокристалічні ФЕП, але через їх трудомістке і дороге створення для
них є альтернатива - тонкоплівкові, які до тепер не виправдовували себе через порівняно
низький ККД з монокристалічними. Але

у них є ряд переваг над монокристалічними - їх

виготовлення є більш економічним, а також їх можна наносити на різні типи оптичних поверхонь
на кшталт вікон або дахів. Одним із способів підвищення ККД тонкоплівкових ФЕП є
текстурування скляної підкладки для них. Текстурувати скло можна двома способами за
допомогою рідинного [1] та сухого [2] травлення. Метою даної роботи є тестурування скла за
рідинною технологією.
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Синтез дослідних зразків
В даній роботі використовували підвид рідинного текстурування, який відбувався за
допомогою шару алюмінію, або ж AIT (AIT — aluminium-induced texturisation). Також
використовували два види скла:
1. Скло покривне товщиною 0,2 мм.
2. Скло предметне товщиною 1 мм.
Перед нанесенням алюмінію скляні підкладки піддають хімічному очищенню за схемою:
I.

Промивання в деіонізованій воді;

II.

Промивання спиртом;

III.

Очищення за допомогою порошкової суспензії;

IV.

Очищення у розчині Каро.

Шар

алюмінію

на

скло

наносився

за

допомогою

процесу

високо-частотного

магнетронного розпилення при температурі 150°С. Товщина шару алюмінію змінювалась від 40
до 200 нм, а час відпалу - 15-60 хв. Скляні зразки поміщались в дифузійну піч, де відбувався
відпал підкладок при чому температура процесу

становила близько 600°C,

подальший

термічний відпал викликає просторово неоднорідну окислювально-відновну реакцію між
алюмінієм Al і склом (SiO2), відповідно до [3]:
4Al + 3SiO2 → 2Al2O3 + 3Si
Рідинне текстурування являє собою травлення скляних підкладок в різних типах
кислотних розчинів, після нанесення на них шару алюмінію. Після відпалу, продукти реакції
(Al2O3, Si) видаляють за допомогою хімічного травлення. Наприклад, за допомогою лугу (NaOH)
та плавикової кислоти (HF)[1,3]. В нашому випадку для операції текстурування використовували
два травники:


Для травлення Al2O3 використовують водний розчин ортофосфатної кислоти (H3PO4
), оцтової кислоти (CH3COOH) та азотної кислоти (HNO3), процес тривав 10 хвилин.



Для травлення кремнію використовували водний розчин плавикової кислоти (HF).

Після чого на текстуровану поверхню наносилось антивідбивальне покриття ITO (Indium
tin oxide - In2O3 – SnO2) методом ВЧ магнетронного напилення.
Поверхневу структуру утворених в результаті зразків дослідили методом атомно-силової
мікроскопії (АСМ - Atomic-force microscope Nanoscope-III-D), оптичні властивості

вивчались

двопроменевим спектрофотометром (4802 UV/VIS UNICO Double Beam Spectrophotometer),
питомий опір плівок ITO на текстурованій поверхні вимірювали чотирьохзондовим методом.
Результати досліджень
Після текстурування досліджувалась топографія поверхні скляних підкладок. Як видно з
рис.1, а, поверхня нетекстурованого скла виглядає гладкою з невеликою кількістю структурних
дефектів, що розподілені по поверхні нерівномірно. На рис. 1, б представлене зображення
текстурованого скла, звідки видно, що текстурована поверхня характеризується періодичним
розташуванням однорідних ямкових (кратерних) утворень, висота яких складає близько 100 нм.

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

112
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

а)

б)

Рис. 1. АСМ зображення поверхні скляних підкладок: а) після текстурування; б) до
текстурування
Плівка алюмінію по-різному взаємодіяла з двома типами скляних підкладок, які
використовувались в даній роботі. Так, на тонких підкладках після відпалу плівка алюмінію
виглядала непрозорою з характерним металевим блиском і майже повністю видалялась під час
травлення в першому розчині-травнику для алюмінію. В той час як плівка алюмінію на товстих
скляних зразках ставала після відпалу напівпрозорою, що свідчило про утворення оксиду
алюмінію (Al2O3), тобто

проходження

взаємодії Al зі склом (SiO2). В результаті в першому

травнику плівка алюмінію видалялась частково, а в другому травнику повністю, що
спостерігалось візуально. Така поведінка двох видів скла може бути обумовлена їх різним
хімічним складом. Як правило, скло складається з кремній оксиду SiO2 (60-75%), Na2O + K2O (1517%) і CaO (8-10%). Очевидно, що відмінність у вмісті SiO2 спричиняє різну кількість
прореагованого алюмінію. Таким чином, для подальших дослідів було вибрано товсте скло. Цей
вибір обумовлений ще й тим, що досліди з тонким склом є набаго трудомісткіші і небезпечні для
самих зразків через їх надмірну ламкість, крім того, при відпалі тонке скло зазнавало
деформацій, що ускладнювало подальшу роботу з ним.

Текстуроване тонке скло

Текстуроване товсте скло

Нетекстуроване скло

100

T, %

80
60
40
20
0
0

100

200 Λ, НМ 300

400

500

Рис. 2. Спектри пропускання нетекстурованого та текстурованого тонкого і товстого
скла
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На рис.2 наведено спектри пропускання текстурованого і нетекстурованого скла, звідки
видно, що прозорість текстурованого скла падає по відношенню з нетекстурованим. Текстура
впливає на коефіцієнт прозорості, він зменшується за рахунок збільшення дифузійного
розсіювання всередині скла, через утворену після операції текстурування поверхню. При чому є
відмінність у зміні коефіцієнту прозорості для тонкого та товстого скла. Так, прозорість
текстурованого тонкого скла зменшилась на 5%, а товстого – на 10%, що говорить про більш
розвинену текстуру поверхні в останньому випадку. Питомий поверхневий опір (ρs) плівки ITO
залежить від структури скляної підкладки. Для тонкого текстурованого скла ρs = 96 Ом/□, а для
товстого – 156 Ом /□.
Висновки
За допомогою методу рідинного травлення з шаром алюмінію вдалося отримати
текстуровану поверхню на тонкому та товстому склі, що в подальшому може бути використані в
якості підкладок для тонкоплівкових прозорих ФЕП. При цьому текстурувана поверхня дасть
змогу збільшити ККД за рахунок більшого поглинання сонячного світла.
Література
1. Per I.Widenborg and Armin G. Aberle Polycrystalline Silicon Thin-Film Solar Cells on AITTextured Glass Superstrates // Advances in OptoElectronics – 2007. – P. 2-9.
2. H. Cui,1 P. J. Gress, P. R. Campbell & M. A. Green Developments in the aluminium induced
texturing (AIT) glass process // Glass Technology – 2012. - № 4. – P. 158-160.
3. Efthymia G. Psomadaki

Micro-textured glass for thin film silicon solar cells // Master of

Science Thesis – 2013. – P. 27-30.
Рекомендовано до публікації: к.т.н., ст. викладач Коваль В.М.
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, кафедра МЕ, Київ, Україна

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

114
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

УДК 621.382.002
ТЕПЛОВІ РЕЖИМИ ФОРМУВАННЯ ОМІЧНИХ КОНТАКТІВ ДО АРСЕНІДУ ГАЛІЮ

В.А. Іващук, В.А. Левченко, І.І. Савенко
НТУУ

«КПІ»,

Факультет

електроніки,

Київ,

Україна,

e-mail:

ivashchukk@gmail.com,

vital_lev@yahoo.com, sovahouse7@gmail.com
Описано пристрій для термообробки напівпровідникових пластин, який забезпечує
швидкий нагрів і охолодження зразків та створює необхідні умови для рівномірної
рекристалізації
Оптимізовано

та поліпшення морфології омічних контактів в процесі металізації.
теплові

режими

формування

омічних

контактів

до

для

n-GaAs

фотоелектричних перетворювачів на гетероструктурі A3B5 з урахуванням маси зразка.
The arrangement for semiconductor wafers thermal treatment provided the fast heating
and cooling of samples and created the necessary conditions for uniform recrystallization
and morphology improvement of ohmic contacts during alloying of metallization is described.
The thermal conditions of s formation to n-GaAs for heterostructure A3B5 solar cells are
optimised with account of sample mass.
Ключові слова:

арсенід галію, омічний контакт, термообробка, фотоелектричний

перетворювач, гетероструктура.
Key words: gallium arsenide, ohmic contact, thermal treatment, solar cells, heterostructure.
Вступ
Фотоелектричні перетворювачі (ФЕП) на гетероструктурах (ГС) A3B5, завдяки високому
рівню їх параметрів і радіаційній стійкості по праву дуже широко використовуються в сонячних
батареях космічних апаратів. Невід’ємною складовою конструкції таких ФЕП є високоякісні
омічні контакти (ОК).
Для реалізації високоякісного сплавного омічного контакту (ОК) потрібно забезпечити
максимально можливе одночасне змочування поверхні напівпровідника розплавом AuGe.
Проплавлення напівпровідника має бути неглибоким і рівномірним, а рекристалізація із
розплаву - швидкою. Все це разом гарантує утворення на межі метал-напівпровідник тонкого
високолегованого шару GaAs [1]. Тому була необхідність дослідити вплив на якість ОК цілого
ряду технологічних чинників, в тій чи іншій мірі пов’язаних із процесом термообробки.
Оптимізація теплових режимів формування омічних контактів
При оптимізації технології формування омічних контактів враховувався той факт, що
16

більш чутливими до технології формування ОК є ЕС GaAs із низькою (Nd ~ 1·10

17

- 1·10

-3

см )

концентрацією донорів [1]. Враховуючи це для досліджень використовувались епітаксійні
.

17

структури GaAs із Nd ~ 1 10

-3

cм

і товщиною ~ 0,3 мкм, протравлені перед нанесенням
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металізації в аміачно-перекисному травнику, оскільки з нижчою концентрацією ЕС при
виготовленні ФЕП не застосовуються. Металізація використовувалась двох типів: 1) AuGe
(50нм) - Au (250 нм); 2) AuGe (50 нм) - Ni (20 нм) - Au (200 нм).
В роботі [2] проведені дослідження впливу температурних режимів обробки на параметри
ОК. Не зупиняючись на усіх результатах експериментів, більш детально розглянемо лише
о

формування контактів у печі в середовищі сухого водню (точка роси нижче -60 С), де з
допомогою спеціального пристрою забезпечувався підйом температури на зразках із швидкістю
50 - 60 град/с, майже із такою ж швидкістю зразки охолоджувались. Щоб досягти швидкого
нагріву

і

охолодження

пластини,

використовувались

маніпулятори,

керування

якими

здійснювалось із-за меж зони нагріву. Це призводило до розгерметизації робочого об`єму і тому
для унеможливлення натікання повітря з зону нагріву у робочому об`ємі створювався невеликий
надлишковий тиск водню (Р ~ 1,15 - 1,20 атм), що гарантувало також безпечні умови роботи.
Завантаження і вивантаження здійснювалось після достатньої продувки робочого об`єму сухим
азотом. Схематично пристрій для термообробки представлено на рис.1

Рис. 1. Пристрій для термообробки: 1 - пластина GaAs; 2 - транспортна касета; 3 термопара; 4 - столик із міді; 5 - кварцева труба; 6 - маніпулятори.
Для кращого вирівнювання температури в зоні нагріву по боках зони формувались так
о

звані підпірні зони, в яких температура була на 30 - 50 С нижчою від температури робочої зони.
Після прогріву пластини в зоні вона вивантажувалась тильною стороною на металевий
стіл із міді масою не менше 100 г із дзеркальною поверхнею для забезпечення хорошого
теплового контакту.

о

Металевий стіл мав температуру ~ 50 - 60 С,

охолодити пластину із швидкістю 30 - 40 град/с.

це давало можливість

Причому відбір тепла здійснювався від

розплавленої зони, в основному, через підкладку. Це сприяло рівномірній рекристалізації і
поліпшенню морфології ОК [1].
Типовий температурний режим сплавлення ОК з допомогою описаного пристрою
представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Температурний режим сплавлення ОК для пластин діаметром 50 мм: І охолодження на металевому столі; ІІ - охолодження в потоці водню.
На металевому столі пластина охолоджується швидше.
При оптимізації режимів термообробки було показано, що оптимальні час і температура
сплавлення ОК залежать від маси пластини.
У виробництві ГС ФЕП та інших напівпровідникових приладів використовуються пластини
діаметром 50, 60 і 76 мм. Середня маса таких пластин становить: 5,40 - 5,60; 8,50 - 9,00 і11 11,5 г. Тому закономірно, що враховуючи інерційність прогріву напівпровідника на пластинах
різних розмірів слід очікувати інші режими термообробки, при яких досягається найменший с.
На рис. 3. представлені температурні залежності с ОК із двома типами металізації за час
сплавлення 30 с (пластини діаметром 50 мм).

Рис. 3. Температурні залежності с ОК з двома типами металізації: І - AuGe-Au; ІІ AuGe-Ni-Au. Час сплавлення 30 с, діаметр пластин - 50 мм.
Для ОК з металізацією AuGe-Ni-Au найменший с, рівний 3,3·10 Ом·см , досягається при
-6

температурі сплавлення
-6

2

2

о

- 435 С, а для металізації AuGe-Au найменший
о

с, рівний

6,0·10 Ом·см , досягнуто при температурі 425 С. Деякий зсув оптимальної температури
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сплавлення в сторону її збільшення для ОК, в металізації яких присутній Ni, пояснюється саме
роллю цього металу в процесі формування контактів.
На рис. 4. представлені залежності с ОК, сформованих на пластинах різного діаметру, від
о

часу термообробки при температурі Т = 435 С. У цих експериментах використана лише
металізація AuGe-Ni-Au. Дослідження показують, що оптимальним часом термообробки,
визначеним за найменшим с, для пластин 50 мм – 45 с, і для пластин 60 мм – 65 с. для
пластин 76 мм буде 80 с. Досягнуто найменшого с на рівні 3,3·10 Ом·см . Саме ці режими
-6

2

були рекомендовані для формування ОК у ГС ФЕП при виготовленні їх на пластинах різного
розміру.

Рис. 4. Залежність питомого контактного опору с ОК, сформованих на пластинах
о

різного діаметру, від часу термообробки при температурі Т = 435 С: 1 - діаметр пластини
40 мм, 2 - 50 мм, 3 - 60 мм.
Висновки
В результаті проведених досліджень оптимізовані температурні технологічні режими
формування омічних контактів на пластинах GaAs різного діаметру, що може бути використано
для розробки технології виготовлення фотоелектричних перетворювачів на гетероструктурах
A3B5.
Досягнутий рівень параметрів (с = (3,3 – 6,0)·10 Ом·см ) повністю задовольняє вимогам
-6

2

до омічних контактів для фотоелектричних перетворювачів на гетероструктурах A3B5.
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ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ГИБКИХ ПОЛИИМИДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ В ЩЕЛОЧНЫХ
РАСТВОРАХ
В.В. Медведев, к.т.н. Жора В.Д.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: medvedev.vladislav@gmail.com
Финишная обработка гибких полиимидных носителей, рассматриваемая в этой
статье, проводилась в щелочных растворах различного состава, травящих алюминий
при комнатной температуре: 5%-ный и 10%-ный растворы NaOH с различным временем
обработки, разбавленные водой в 2 и 4 раза травители полиимида, а также раствор для
травления полиимида, нагретый до 50°С. Было показано, что обработка изделий в 3 - 5
%-ном растворе NaOH обеспечивает их необходимую чистоту и прочность соединений
при последующей ультразвуковой микросварке.
Finishing flexible polyimide substrates described in this article was produced in alkaline
solutions of different composition, aluminum etching at room temperature: 5% and 10% NaOH
solutions with different processing time, 2 and 4 times water dilute etchants polyimide, and the
polyimide etching solution heated to 50 °C. The treatment of products in 3 - 5% NaOH provides
the necessary purity and joints strength in the subsequent ultrasound microwelding.
Ключевые слова: гибкий полиимидный носитель, щелочной раствор, алюминиевые
выводы.
Key words: flexible polyimide substrate, alkaline solution, aluminum conclusions.
Введение
Чистота поверхности алюминиевых выводов гибких полиимидных носителей (ГПН)
оказывает существенное влияние на прочность сварных соединений при ультразвуковой
сварке. Наличие остатков солей, фоторезиста и полиимида, органические загрязнения и пр.
могут не только приводить к существенному снижению прочности сварных соединений, но даже
сделать сварку невозможной [1]. В процессе изготовления подложки с ГПН на разных стадиях
обрабатываются в кислотных и щелочных растворах, органических растворителях (уайт-спирит,
ксилол, фоторезист, форсан-2, бутилацетат), контактируют с межоперационной тарой, таройспутник, зондами контактных устройств и столиками микроскопов. На каждом этапе поверхность
алюминия может загрязняться веществами, имеющими самую различную химическую природу.
Немаловажным является

также и внешний вид изделий. На поверхности ГПН после снятия

фоторезиста временами наблюдаются визуально различимые неконтрастные пятна различных
размеров ( белесые или желтоватые), ухудшающие внешний вид изделий.
Поэтому проведение финишной обработки ГПН непосредственно перед сборкой, в ходе
которой поверхность выводов будет слегка подтравлена и с ней будут смыты поверхностные
загрязнения, становится актуальной [2].
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Финишная обработка ГПН

В технологических процессах изготовления как ГПН, так и микрокабелей, финишная
обработка изделий проводилась в 3 – 5 %-ном растворе NaOH при комнатной температуре. При
этом время их выдержки до “вспышки” служило своеобразным критерием чистоты изделий. Так,
если “вспышка” происходит в течение времени меньшего 10-12 с после погружения изделий в
щелочной раствор, то это свидетельствует о чистоте ГПН (микрокабелей). При более
длительном времени появления “вспышки” изделия считаются недостаточно чистыми и их
повторно обрабатывают в форсане-2 с последующими промывками в ксилоле и бутилацетате в
соответствии с технологическими режимами, приведенными в ОКУ на снятие фоторезиста.
Финишная обработка в 3 - 5 %-ном растворе NaOH сохраняет естественный
металлический блеск алюминиевой фольги. Ее поверхность, как правило, достаточно
равномерна по цвету, под микроскопом видны множественные мелкие царапинки в
направлении проката, естественные для катанной алюминиевой фольги, в отдельных местах
наблюдаются потертости и точечные пятнышки, незначительно отличающихся по цвету
оттенков. После такой финишной обработки прочность сварных соединений алюминиевых
выводов с контактными площадками полупроводниковых кристаллов, а также адгезия
металлических слоев, напыляемых на алюминиевые выводы, удовлетворяют предъявляемым
техническим требованиям.
Однако при обработке ГПН в 3 - 5 %-ном растворе NaOH вышеуказанные визуально
различимые

неконтрастные

пятна,

появляющиеся

на

алюминии

в

ходе

проведения

технологического процесса, как правило, не удаляются. Поэтому целесообразным оказывается
экспериментальное опробование других растворов, при обработке в которых одновременно с
очисткой поверхности происходило бы и удаление неконтрастных пятен.
II. Экспериментальные результаты исследования
На первый взгляд для этих целей более предпочтительной кажется обработка ГПН в
полирующих

растворах,

уменьшающих

микронеровности

поверхности

при

сохранении

для химической полировки алюминия широко известны

[3], однако

естественного цвета металла и не делающая ее матовой.
Растворы

большинство из них приготовлены на основе ортофосфорной кислоты, при комнатной
температуре практически не травящей алюминий. Поэтому

такие полирующие растворы

требуют подогрева до рабочих температур 100°С и даже выше. При такой температуре, однако,
имеется опасность перетравливания выводов из-за высокой скорости травления, что
неоднократно было подтверждено экспериментально. Кроме того, применение полирующих
растворов на основе H3PO4 требует изготовления специальной ванны обеспечивающей
возможность нагрева до необходимых температур.
В ходе экспериментальных работ нами были проведены обработки в

щелочных

растворах различного состава, травящих алюминий при комнатной температуре: 5%-ный (как
контрольный) и 10%-ный растворы NaOH с различным временем обработки, разбавленные
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водой в 2 и 4 раза травители полиимида, а также раствор для травления полиимида, нагретый
до 50°С.
Режимы обработки и полученные результаты приведены в таблице 1. Следует
отметить, что полиимидная пленка после обработки ГПН по приведенным в таблице режимам
свой цвет не изменяет, что свидетельствует о ее несущественном подтравливании.
Таблица 1. Результаты обработки ГПН в щелочных растворах
Состав

Время обработки

раствора,

после "вспышки",

режим

с
5

5%-ный раствор
NaOH,

равномерная

проката, незначительная

15

Слабая пятнистость

потертость

20

Слабая пятнистость

5

Достаточно
равномерная

Видна сеть мелких царапин

Достаточно

по направлению

равномерная

проката, незначительная

15

Слабая пятнистость

потертость

20

Слабая пятнистость

5

Достаточно

температура

разбавленный
травитель

Достаточно
по направлению

10

Двукратно

выводов под микроскопом

Достаточно

10%-ный раст-

комнатная

поверхности выводов

Видна сеть мелких царапин

температура

вор NaOH,

Вид поверхности

равномерная
10

комнатная

Визуальный вид

10

полиимида,

равномерная

Видна сеть мелких царапин

Достаточно

по направлению

равномерная

проката, незначительная
потертость

температура

15

Слабая пятнистость

комнатная

20

Слабая пятнистость

Четырехкратно
разбавленный
травитель
полиимида,
температура
комнатная

5
10
15

20

Слабая пятнистость
Слабая пятнистость
Достаточно
равномерная
Достаточно
равномерная

Видна сеть мелких царапин
по направлению
проката, незначительная
потертость, слабая
пятнистость
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Видна сеть мелких царапин
Травитель
полиимида,
температура

по направлению
до "вспышки"

Достаточно

проката, незначительная

равномерная

потертость. Возможно

50°С

перетравливание выводов
(уход размеров).

Результаты, приведенные в таблице 1, позволяют сделать следующие выводы:
1. Обработка ГПН в 5%-ных и 10%-ных растворах NaOH при комнатной температуре в
течение времени до 10 с после вспышки сохраняет естественный цвет исходной алюминиевой
фольги, сеть мелких царапин по направлению проката и потертости. С учетом того, что такая
обработка обеспечивает необходимую прочность сварных соединений, она может быть
рекомендована для проведения финишной очистки. При этом для облегчения отмывки изделий
от щелочи более предпочтительной является обработка в более слабом растворе NaOH (3-5%ном).
2. Двукратно разбавленный раствор для травления полиимида можно применять для
удаления неконтрастных пятен на выводах. Он может быть применен также и для финишной
обработки. При этом время выдержки подложек с ГПН после "вспышки" не должно превышать
10 с.
3. Для этих же целей можно использовать и травитель полиимида, подогретый до 50°С.
Однако подложки с ГПН в таком растворе необходимо выдерживать лишь до "вспышки", т.к. при
увеличении времени обработки возможен уход размеров выводов и появление белесых пятен.
Выводы
Финишная обработка гибких полиимидных носителей в 3 - 5 %-ном растворе NaOH
обеспечивает необходимую чистоту изделий и прочность соединений при

последующей

ультразвуковой микросварке. Травитель полиимида, подогретый до 50°С, а также дву- и
четырехкратно разбавленные его водные растворы могут быть использованы для удаления
неконтрастных пятен на выводах, ухудшающих внешний вид изделий.
Литература
1. Морозов В.В. Контактные соединения бескорпусных компонентов на гибком носителе с
ленточными выводами. Ч. I.// Печатный монтаж. – 2009. – № 4–5. – С.12 – 16.
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СЕКЦІЯ №3: «ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»
УДК 621.3
МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА БИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Д.А. Ларин
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Київ, Україна, e-mail: svk6c6zk1@mail.ru
Проектирование модуля мониторинга биотелеметрических данных. Рассмотренная часть персонального модуля мониторинга биотелеметрических параметров состоит
из двух датчиков – для измерения температуры и пульса. Методы, использованные для
решения поставленной задачи, являются неинвазивными и простыми в реализации.
Разработан прибор для измерения пульса и температуры человека.
Designing monitoring hardware of biotelemetry data. Considered part of the personal
monitoring module biotelemetry parameters consists of two sensors - to measure the
temperature and pulse. The methods used to solve the problem, are non-invasive and simple to
implement. A device for measuring heart rate and temperature person.
Ключевые слова: мониторинг, биометрические данные, неинвазивные методы.
Key words: monitoring, biometrical data, noninvasive methodes.

Вступление
Мониторинг биотелеметрических параметров в условиях чрезвычайных и стрессовых
ситуаций,

а

также

боевых

действий

позволяет

обеспечить

оказание

своевременной

медицинской помощи и выявить критические состояния человека, требующие немедленного
медицинского

либо

психологического

вмешательства.

Поэтому

задача

разработки

биотелеметрических систем мониторинга является актуальной.
В настоящее время эта задача решается различными аппаратными и программными
методами с использованием современных информационных и коммуникационных технологий [1]. При этом предполагается обязательное наличие в системе биотелеметрии модулей
персонального контроля биологических параметров человека, что позволяет обеспечить
контроль и экспресс оценку состояния человека. Актуальность такого модуля в условиях
боевых действий позволяет обеспечить оказание первой помощи со стороны полевых медиков
или выведение пострадавшего бойца из горячей точки.
Структура персонального модуля
Телеметрия предполагает получение информации о значении параметров некоторых
систем органов человека. Для сбора данных используются датчики телеметрии, либо
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устройства связи с объектом, к которым подключаются простые датчики. На рис.1 показана
обобщенная структурная схема персонального модуля контроля биологических параметров.
Персональный модуль содержит датчики, объединенные в группы. Количество групп
определяется количеством систем организма человека, которые подлежат мониторингу.
Существующие
функциональности

модули

полевые

персонального

компьютеры

[2]

мониторинга
зачастую

и

сходные

характеризуются

с

ними

по

недостаточным

быстродействием и высокой стоимостью. Поэтому важной задачей остается разработка
персонального модуля с относительно простой структурой и, соответственно, малыми
затратами на изготовление.

Рис. 1. Структура персонального модуля
Одной

из основных

систем

организма

человека

является сердечнососудистая

(кровеносная) система, важнейшими параметрами которой выступают частота сердечных
сокращений и температура крови в сосудах. На основании этих данных можно судить о
состоянии человека. Поэтому рассмотрим персональный модуль, включающий датчики
измерения, один из которых производит замер пульса -

частоты сокращений сердечной

мышцы, второй – температуры крови.
Датчик, замеряющий пульс (пульсометр), основан на принципе фотоплетизмографии –
неинвазивного метода измерения объема крови в сосудах с помощью источника света и
фотодетектора [3]. Поскольку изменение объема крови происходит синхронно с биением
сердца, этот метод используется для расчета частоты сердечных сокращений. Метод основан
на излучении светодиода и принимающего отбитый свет фотоприемника (фототранзистора),
которые располагаются рядом. Измерение пульса таким методом может проводиться на любой
части человеческого тела.
Полученные

данные

фильтруются

и

усиливаются,

после

чего

подаются

микроконтроллер для обработки и выводятся на семисегментный индикатор (рис. 2).
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Рис. 2. Структурная схема работы пульсометра
Принципиальная схема пульсометра представлена на рис.3.

Рис.3. Принципиальная схема датчика пульса
Второй датчик (рис.4) основан на принципе зависимости сопротивления от температуры
окружающей среды. Датчик состоит из теплочувствительного элемента и трех разноцветных
светодиодов (зеленый – желтый - красный). Данные с элемента подаются на компараторы,
пропускающие сигнал при определенном уровне, тем самым активируя светодиоды: -зеленый –
0

0

0

при 36-37 С, -желтый – при 38-39 С, -красный – при >40 С.
Одновременно с зажиганием красного диода запускается генератор звуковой частоты,
который воспроизводит звуковой сигнал – для уведомления о критическом превышении
температуры.
Два этих датчика объединяются в модуль небольшого размера и после прохождения
калибровки могут быть использованы, прикрепляясь к пальцу либо другой части тела человека.
На рис.5 представлена блок-схема алгоритма работы персонального модуля. При первом
использовании прибора необходимо провести калибровку для правильного измерения
температуры. Когда модуль настроен и готов к использованию, он приводится в действие
прикосновением

кожи

(пальца)

к

датчикам,

вследствие

чего

производится
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телеметрических данных и их обработка. Полученные данные поступают на микроконтроллер и
компараторы, где также проходят обработку и выводятся на индикатор и светодиоды.

Рис. 4. Принципиальная схема датчика температуры

Рис.5. Структурная схема работы персонального модуля
Выводы
Таким

образом,

рассмотренная

часть

персонального

модуля

мониторинга

биотелеметрических параметров состоит из двух датчиков – для измерения температуры и
пульса. Методы, использованные для решения поставленной задачи, являются неинвазивными
(без проникновения внутрь организма) и простыми в реализации.
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СЕКЦІЯ №4: «ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ»
УДК 621. 383
СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОНОГО РЕЗОНАНСУ
О.А. Горбенко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: gorbenko.alexander@ya.ru
Описано перспективи використання оптичного методу детектування. Представлене
електромагнітне моделювання плазмоно-дифракційної гратки з паладію. Під час якого
розраховано коефіцієнти проходження та відбиття для заломлених і відбитих світлових
променів в залежності від величині постійної гратки, яка змінюється при зміні
концентрації водню.
It was described the perspectives of using the optical detection method. It was
introduced the electromagnetic modeling of plasmon-diffraction grating with palladium. During
this process, was calculated the transmission and reflection coefficient for refracted and
reflected light rays, depending on the size of the grating constant, which was changed with the
hydrogen concentration.
Ключові слова: плазмоний сенсор водню, поверхневі плазмони, поверхневий плазмоний
резонанс, дифракція, заломлення, відбиття, постійна гратки.
Key words: plasmon hydrogen sensor, surface plasmon, surface plasmon resonance,
diffraction, refraction, reflection, the grating constant.
Вступ
У зв’язку з вичерпністю корисних копалин і важкою екологічною ситуацією у світі водень
стає все більш і більш важливим видом палива. Все більше зростає його застосування в
енергетиці, транспорті та ракетно-космічній техніці, але необхідний контроль концентрації водню
для виявлення витоків і запобігання пожеж і вибухів, тож необхідне детектування малих
концентрацій газу.
Метод оптичного детектування представляє особливий інтерес, оскільки виключає ризик
вибуху. Він в порівнянні з іншими методами є найбезпечнішим і дозволяє охопити більші
території, тому є таким бажаним для застосування в енергетиці, на космодромах і автомобілях
[1]. Більші перспективи мають сенсори на основі поверхневого плазмового резонансу, котрі
мають високу чутливість і реагують на слідові концентрації водню [1].
Моделювання плазмоно-дифракційних процесів
Наноплазмоніка – це складова частина нанооптики, тобто оптики на нанометрових
масштабах. Предметом плазмоніки є оптичні властивості металічних часток і наноструктур, які
обумовлені коливанням електронів провідності відносно кристалічної гратки [2].
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Поверхневий плазмоний резонанс – це
резонанс

електромагнітних

коливань

електронів в зоні провідності металу, в нашому
випадку паладію (рис. 1).
Принцип дії сенсору: на оптоволокно
(тобто на підкладку) наноситься тонка плівка
паладію; при взаємодії водню з паладієм
формується гідрид паладію, що призводить до
розширення
Рис. 1. Поверхневі плазмони на межі
поділу метал/діелектрик

металевих

оптоволокна;

це

частин

призводить

гратки
до

і

зміни

ефективної довжини оптичного шляху у волокні
відповідно змінам концентрації водню [3]. В

даній роботі виконані розрахунки взаємодії електромагнітної хвилі з плазмоно-дифракційною
граткою з паладію. Розрахунки основані на моделі елементарної комірки гратки. Періодичність
описується завдяки граничній умові Флоке. Процес моделюється в середовищі Comsol
Multiphysics 4.2.a.
На

рис.

дифракційної

2

показаний

гратки,

який

фрагмент

складається

з

нанодротів паладію на діелектричній підкладці
з коефіцієнтом заломлення n . Відстань між
дротами

(постійна

поляризована

гратки)

хвиля

–

d.

Лінійно

поширюється

в

середовищі з коефіцієнтом заломлення n і
падає на гратку під кутом
Рис. 2. Модель дифракційної гратки



в площині

перпендикулярній гратці.

Критерієм для позитивної інтерференції є те, що різниця в оптичній довжині двох шляхів
рівна цілому числу довжин хвиль у вакуумі: модель покриває тільки перший порядок дифракції.
При розрахунках задається n  1 (повітря), n  1,2 (діелектрик), d  400 нм. Враховуючи
довільність кутів падіння на площу гратки, маємо нижню границю на довжину хвилі в вакуумі (

0 ) 400 нм. При розрахунках задається 0  445 нм.
Перший дифракційний порядок гратки залежить від поляризації падаючої хвилі. Через це
розрахунки відбувались для поперечної електричної (ПЕ) та поперечної магнітної (ПМ) хвиль.
Кут падіння у цих випадках складав від 0 до  / 2 з кроком  / 40 . На рис. 3 та рис. 4 показане
нормоване електричне поле для ПЕ та ПМ хвиль, відповідно.
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Рис. 3. Нормоване електричне поле для

Рис. 4. Нормоване електричне поле для

ПЕ хвилі з кутом падіння  / 5

ПМ хвилі з кутом падіння  / 5

Рис. 5. Коефіцієнт проходження та відбиття

Рис. 6. Коефіцієнт проходження та відбиття

для ПЕ хвилі

для ПМ хвилі

На рис. 5 та рис. 6 підраховані коефіцієнти проходження хвиль ( T ) через гратку і відбиття
від неї ( R ). R0 – коефіцієнт дзеркального відбиття, він постійно зростає в залежності від кута
падіння. T0 – коефіцієнти повного проходження, відповідно, зменшується. Перший позитивний
порядок дифракції існує лише у вигляді пучка ( T1 ) для майже перпендикулярного падіння.
Відбитий перший позитивний порядок ( R1 ) залежить від довжини хвилі, або від постійної гратки.
Одразу помітимо, що сума усіх коефіцієнтів менше ніж 1. Це обумовлюється тим, що мають
місце втрати в провіднику. Це більш наглядно видно для ПМ хвилі (рис. 6), майже половина
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хвилі поглинута дротом. Іншою важливою особливістю ПМ хвилі є те, що цей випадок має дуже
маленьке дзеркальне відбиття ( R0 ).
Висновки
Оптоволоконні датчики є найбільш перспективними у зв’язку з їх здатністю працювати у
вибухонебезпечних середовищах. На відміну від інших сенсорів зондування, з ними відсутній
ризик запалювання газу, так як оптоволокно не взаємодіє з вибухонебезпечним середовищем.
Таким чином, за допомогою даної моделі було розраховано коефіцієнти проходження та
відбиття для заломлених та відбитих променів, а також перший дифракційний порядок для ПЕ і
ПМ хвиль. Подібні розрахунки дозволяють зв’язати вказані характеристики взаємодії світла з
величиною постійної гратки з паладію, тобто з концентрацією водню навколо гратки.
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УДК 621.38

ПРИМЕНЕНИЕ СВЧ ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

В.В. Перевертайло
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: Vladimir_mj@ukr.net
В статье рассмотрены свойства низкотемпературной СВЧ плазмы, позволяющие
применять её для удаления и нанесения материала на поверхность твердого тела,
осуществлять

модификацию

его

поверхностного

слоя.

Рассмотренные

методы,

позволяющие использовать низкотемпературную СВЧ плазму, являются одной из основ
разработки новых экологически чистых и энергосберегающих технологий.
The described properties of low-temperature microwave plasma allow applying plasma to
delete and deposit material on the surface of the solid state, also to change its surface layer.
The methods of using low-temperature microwave plasma are the one of foundation for
developing the new environmentally appropriate and energy-efficient technology.
Ключевые слова: СВЧ диапазон, электромагнитная волна, низкотемпературная
газоразрядная плазма, ионно-плазменная обработка.
Key words: microwave range, the electromagnetic wave, the low-temperature gas-discharge
plasma, ion-plasma treatment.
Введение
Неуклонное возрастание роли диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) электромагнитного
спектра в жизни общества обусловлено не только успешным его использованием в
радиотехнике и радиолокации, но и тем, что электромагнитные колебания этого диапазона
обладают рядом важных физических особенностей и свойств, отличающих его от смежных
участков спектра. В частности, СВЧ диапазон характеризуется тем, что СВЧ энергия способна
весьма легко трансформироваться в другие виды энергии, как тепловая, энергия ускоренных
частиц и т. д. Кроме того, важно отметить преимущество СВЧ электромагнитных волн в
самоорганизующейся избирательности воздействия, а также возможность сосредоточения
большой электромагнитной энергии в малых объемах и ее концентрации в нужном месте [1].
Это легло в основу разработки новых экологически чистых и энергосберегающих технологий.
Преимущества применения низкотемпературной СВЧ плазмы
Одним из наиболее перспективных применений СВЧ энергии является получение сильно
неравновесной, или «холодной», СВЧ плазмы. Такая плазма обладает рядом важных свойств,
которые находят все новые и новые применения в различных областях науки и техники.
Устойчивый СВЧ газовый разряд в магнитном поле может быть использован, например, для
высокоэффективной безрадиационной плазменной обработки микроструктур [1].
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Получение конкурентных результатов, в частности экономии энергии и реагентов при
обработке полупроводников, заставляет технологов уделять все более пристальное внимание
процессам, происходящим в низкотемпературной газоразрядной плазме (НГП). В такой плазме
температура атомов и молекул близка к температуре окружающей среды. В то же время
электроны обладают энергией, достаточной для возбуждения, диссоциации, ионизации атомов
и молекул. В результате этого выход продуктов реакции в НГП значительно больше
термодинамически равновесного, рассчитанного только на основе температуры газа. Поэтому в
НГП можно значительно более эффективно, т. е. с меньшими затратами энергии и реагентов по
сравнению с традиционными термическими, газовыми и жидкостными химическими средами,
проводить многие технологические процессы такие, как плазмохимическое получение
порошков, плазмохимическое осаждение полимерных и неорганических пленок, плазменное
анодирование, плазмохимический синтез и др. [2].
Процессы размерного и полирующего травления, а также очистки материалов занимают
по трудоемкости 60 – 80 % времени изготовления многих микроэлектронных приборов, таких,
как интегральные схемы, печатные платы, электровакуумные и электронно-лучевые устройства
и т. п. [3]. Традиционные жидкостные химические методы травления и очистки требуют
большого расхода дорогостоящих реагентов и сверхчистой воды, имеют низкую разрешающую
способность,

препятствующую

миниатюризации

приборов,

практически

не

поддаются

автоматизации и управлению от ЭВМ.
Применение плазмы для очистки и травления материалов позволяет заменить
дорогостоящие жидкостные реагенты и сверхчистую воду более дешевыми газами, увеличить
производительность процессов, повысить их разрешающую способность и автоматизировать
обработку [3].
В последние годы НГП начинает все шире использоваться для получения тонких пленок,
вытесняя энергоемкий и экономически менее эффективный метод термического испарения в
высоком вакууме [2]. Поэтому НГП применяется для осаждения тонких пленок в производстве
интегральных схем и полупроводниковых приборов.
Ионно-плазменная обработка
Ионно-плазменная

обработка

основана

на

взаимодействии

ионов

и

других

энергетических частиц, полученных в низкотемпературной плазме, с поверхностью твердого
тела. Результатом взаимодействия потока частиц в разреженной среде с поверхностью
является осажденная пленка из части удаленного вещества или преобразованная поверхность.
Это дает возможность применять процессы ионно-плазменной обработки для нанесения пленок
разнообразных материалов, очистки, полировки, травления и формирования прецизионных
топологических

рисунков

в

производстве

полупроводниковых

приборов

и

микросхем,

резисторов, конденсаторов, фотошаблонов, пьезокварцевых приборов и получать лучшие
результаты, чем при других методах обработки.
Объединяет все ионно-плазменные процессы использование НГП низкого давления в
качестве источника частиц для обработки материалов. Такая плазма представляет собой слабо
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ионизированный газ, состоящий из смеси стабильных и возбужденных атомов и молекул,
продуктов диссоциации молекул-радикалов, электронов, положительно и отрицательно
заряженных

ионов

[4].

Благодаря

высокой

температуре

и

электропроводности,

низкотемпературная плазма оказывает чрезвычайно мощное энергетическое воздействие на
обрабатываемые вещества, выступая в роли как универсального теплоносителя, так и
реагента. Плазма дает возможность создавать в зоне химической реакции неравновесные
условия и за счет этого достигать сверхравновесных выходов продуктов реакции, а также
получать уникальные вещества, например, соединения благородных газов (например, фториды
ксенона и др.).
Полезные свойства низкотемпературной плазмы
В отличие от известных теплоносителей, плазма обладает рядом специфических свойств,
значительно расширяющих ее технологические возможности. Можно, например, генерировать
неравновесную плазму, в которой энергия электронов значительно превосходит энергию ионов,
а разность между их температурами составляет несколько тысяч градусов. Это открывает
новые

пути

ведения

химических

реакций

[5].

Следует

отметить

такие

особенности

низкотемпературной плазмы, как наличие электрических и магнитных полей, а также светового
излучения.
С помощью плазмы можно разлагать до атомов самое прочное химическое соединение,
создавать на поверхности материалов тончайшие пленки со специальными (например,
полупроводниковыми)

свойствами,

напылять

на

материалы

тугоплавкие,

жаростойкие,

износостойкие и другие покрытия, резать металлы, отличающиеся высокой теплопроводностью
(медь, алюминий) [5].
Таким образом, в зависимости от вида плазмообразующего газа и природы поверхности
твердого тела с помощью НГП могут быть реализованы различные процессы обработки. Их
можно объединить в три большие группы: удаление материала с поверхности твердого тела
(все виды распыления, травления и очистки), нанесение материала на поверхность твердого
тела [4] (химическое из газовой фазы, физическое из материала мишени, физико-химическое из
материала мишени, модифицируемого в газовой фазе) и модификация поверхностного слоя
твердого тела (окисление, анодирование, нитридизация, легирование другими элементами,
текстурирование, гетерирование, отжиг).
Указанные

выше

особенности

протекания

плазменных

процессов

вызывают

необходимость изучения условий возникновения заряженных частиц, элементарных процессов
в

плазме,

условий

генерации

низкотемпературной

плазмы,

диагностики

потоков

низкотемпературной плазмы [5].
Некоторые модели СВЧ генераторов плазмы
В работах [6,7] рассмотрены конструкции СВЧ генераторов низкотемпературной плазмы
низкого давления для активации азота, кислорода и других газов, используемых для обработки
поверхности и нанесения покрытий сложного состава. Генератор активирует рабочие газы при
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низких температурах (при комнатной температуре, которая существенно ниже обычно
применяемых сотен градусов Цельсия). Промоделирован и создан СВЧ генератор плазмы на
основе вакуумного магнетрона типа 2М214 (f = 2,45 ГГц, PСВЧ ~ 800 Вт, Uа-к = 4 кВ).
Выводы
В работе рассмотрены преимущества и свойства низкотемпературной плазмы. На основе
данного исследования можно конструировать и внедрять в производство установки

для

удаления и нанесения материала на поверхность твердого тела, кроме того, осуществлять
модификацию его поверхностного слоя.
Методы, позволяющие использовать низкотемпературную СВЧ плазму, являются оной из
основ разработки новых экологически чистых и энергосберегающих технологий. Как результат
использования этих методов мы получаем конкурентные результаты.
Так, подтверждением всего вышеописанного являются работы [6,7], в которых научно
приведены результаты моделирования, конструирования и тестирования СВЧ генератора
плазмы. Испытания

генератора подтвердили его работоспособность. Подробное описание

параметров также приведено в этих работах.
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УДК 621.317
ЗМЕНШЕННЯ СПОТВОРЕНЬ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ ПІДСИЛЮВАЧА КАЛІБРАТОРА ЗМІННОЇ
НАПРУГИ СПРИЧИНЕНИХ НЕЛІНІЙНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
Р. М. Мороз, М. В. Зайков
Інститут електродинаміки НАН України, Київ, Україна, e-mail: moroz320@yandex.ua
Запропоновано
спотворення

спосіб

підсилювача

та

розроблено

пристрій,

генератора-калібратора

що

змінної

дозволяє
напруги

зменшити

спричинених

нелінійним навантаженням приладів обліку та контролю якості електроенергії і
підвищити точність їх калібрування.
A method and developed a device that can reduce the distortion of amplifier of
generator-calibrator alternating voltage caused by nonlinear loads of metering and control
power quality and improve the accuracy of calibration are presented.
Ключові слова: генератор-калібратор, електроенергія, показники якості, підсилювач.
Key words: generator-calibrator, electric power energy, indexes of quality, amplifier.
Вступ
Постійний ріст споживання електроенергії приводить не тільки до підвищення тарифів, а й
до росту кількості приладів обліку та контролю якості (надалі ЗВ). Також, підвищуються вимоги
точності вимірювання. При цьому, кожний такий прилад потребує періодичної повірки, яку
проводять використовуючи спеціалізовані джерела струму і напруги чи генератор-калібратор
(ГК), що відтворюють ряд параметрів мережі. Всі сучасні ЗВ являються електронними
приладами та потребують живлення. Хоча їх існує великий різновид, вони отримують живлення
по лініях вимірювання фазних напруг. Електронні кола джерел живлення являються нелінійним
навантаженням (НН) для вихідних підсилювачів напруги ГК. НН являється причиною
гармонічних спотворень вихідної напруги основної частоти внаслідок додавання напруги вищих
гармонік, що призводить до погіршення якості тестового сигналу (рис. 1) та вносить похибку в
калібрування ЗВ [1].

Рис. 1 Спотворення сигналу нелінійним навантаженням
При цьому, коефіцієнт спотворення синусоїдальності (КСС) кривої напруги має не
перевищувати 0.5% відповідно ГОСТ 22261-94 з урахуванням ГОСТ 13109-97. В [1] відмічено,
що виробники ГК не гарантують відтворення тестових сигналів відповідної якості при роботі з
НН. Подолати цю проблему можливо декількома шляхами. Це виготовленням нових ГК з
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використанням вихідних високовольтних ЦАП [2] чи гібридних підсилювачів з складною
схемотехнікою [3]. Чи модернізація обладнання наявного в центрах метрології та сертифікації і
підприємствах, як пропонує автор. Дослідження показали, що дане питання актуальне в
електроенергетиці давно, особливо закордоном. Характерним НН для електромережі є
імпульсні

блоки

живлення

радіоапаратури,

частотні

перетворювачі

електродвигунів,

електротранспорт. Для зменшення спотворення синусоїдальності кривої напруги мережі
застосовуються активні кондиціонери гармонік (АКГ), основані на активних фільтрах, що відомі з
70-х. АКГ аналізує гармоніки струму, що створює НН, та інжектує їх в мережу в протилежній
фазі. Можуть бути паралельного, послідовного та комбінованого типу. Містять в своєму складі
DSP (digital signal processor) процесори та потужні ШІМ інвертори [4]. Найбільшого розвитку та
застосування набули в Японії [5], в складі електромереж покращують КСС кривої напруги до
1,1%. В Європі для побутових цілей доступні АКГ, як пристрої, що зменшують спотворення
спричинені побутовими приладами (комп’ютери, телевізори і т. п.) максимум до рівня 2,9%.
Опис пристрою компенсації спотворень сигналу
Пропонується використати принцип роботи послідовного АКГ, але без застосування DSP
процесора і інвертора. В розробленому пристрої використано порівняння вихідного сигналу
приведеного до навантаження з опорним синусоїдальним (майже ідеальним), в якості якого
використовується генератор опорної напруги (ГОН) калібратора. Виділений гармонічний сигнал
підсилюється підсилювачем та додається на вихід, що викликає подавлення спотворюючих
напруг гармонік. Структурна схема коректуючого пристрою (КП) представлена на рис. 2.
ГК
Вихідний
ПН

ГОН

u1

Суматор

uВ

НН

uП
ФК

uОП

u3

ВП

ПН

Дільник

u2

Рис. 2 Структурна схема коректуючого пристрою
Опорний сигнал з ГОН калібратора подається через фазовий коректор (ФК) на вхід
віднімального пристрою (ВП), а на інший вхід подається сигнал напруги з дільника, що
підключений до НН. У віднімальному пристрої відбувається порівняння цих сигналів з
урахуванням фазування, як результат - отримані виділенні гармоніки, надходить на підсилювач
напруги (ПН). З підсилювача напруги (ПН) сигнал в протифазі подається на суматор, де
відбувається складання коригувального сигналу й вихідної напруги ГК. Фазування проводиться
один раз при налагодженні КП в фазовому коректорі (ФК). Сигнал на виході налаштовують на
кут фазового зсуву основної гармоніки сигналу, що надходить з навантаження через подільник,
необхідний для зрівняння амплітуди опорного сигналу та сигналу з НН. Суматор трансформатор значно меншої потужності, чим вихідний в ГК.
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Математична модель КП
Напруга на виході ГК


 U1k sin(k

u1 

t  1k ) ,

k 1

(1)

де k – номер гармонічної складової, U1k – амплітудне значення k-ї гармонічної складової, ω =
2πf1 – кутова частота, f1 – частота 1-ї гармоніки змінної напруги, φ1k – початкова кут фазового
зсуву k-ї гармонічної складової напруги.
Напруга на виході дільника
u2 



 U2k sin(k

k 1

t  2k )  K Д u1  K Д



 U1k sin(k

k 1

t  1k ) ,

(2)

де KД – коефіцієнт ділення дільника.
Опорна напруга на виході фазового коректора

uо  Uоп sin( t  о ) ,

(3)

де Uоп, φо – амплітудне значення напруги, початкова фаза кута опорного сигналу, відповідно. За
умовами роботи схеми КП, амплітудне значення опорної напруги і її початковий кут зсуву мають
бути рівними амплітуді та куту фазового зсуву на виході дільника Uоп  U21  K ДU11 , о  21 .
Тоді напруга на виході віднімального пристрою
u3  u2  uo 



 U2k sin(k

k 2

t  2k )  K Д



 U1k sin(k

k 2

t  1k ) .

(4)

Напруга на виході підсилювача напруги
uп  u3 KП  KП K Д



 U1k sin(k

k 2

t  1k ) ,

(5)

де KП – коефіцієнт підсилення напруги підсилювача.
Напруга на виході суматора
uВ  u1  uП 



 U1k sin(k

k 1

t  1k )  KC KП K Д



 U1k sin(k

k 2

t  1k ) ,

(6)

де KС – коефіцієнт трансформації суматора напруги. KС вибирається з умови KC  1/ (KП K Д ) ,
маємо

uВ  U11sin(k t  11 ) .

(7)

Тобто, на виході суматора лишається тільки основна (1-ша) гармоніка напруги.
Ефективність зменшення рівня гармонік залежить від точності та стабільності налаштування
подільника, елементів ВП, підсилювача, точності фазування в ФК.
Оцінка роботи КП
Для оцінки ефективності зменшенню рівня гармонічних спотворень КП, спрощена схема
була змодельована в середовищі Electronics Workbench (рис. 4), проводилось співставлення
результатів до моделі без КП (рис. 3).
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Рис. 3. Форма вихідного сигналу, амплітуда гармонік, КСС кривої напруги
На схемі (рис. 3) ГК представлений ГОС V1 та вихідним ПН V1 з трансформатором Т1. У
властивостях Т1 задано реальні значення вхідного та вихідного опору обмоток, кількість витків.
Елементи ЗВ, що являють собою НН – випрямляючий діодний міст D1, активний опір R1 та
ємність С1. На рис. 3 відображено спотворення вихідної напруги, гармонічний склад, та
коефіцієнт спотворень (total harmonic distortion) на рівні 6,99%. На рис. 4 показана схема КП. Т2 трансформатор суматора, R8, R9 – резистори дільника, R4, R5, R6, R7, R11, R12, AP1 –
резистори та операційний підсилювач ВП, V3 – підсилювач напруги. ФК не застосовувався, так
як в цій моделі відсутній фазовий зсув. На графіку відображено відкоректований та корегуючий
сигнали, рівень залишкових гармонік (амплітудою до 1 В). Моделювання показує зниження
спотворень до допустимого рівня 0,499%, тобто в 14 разів.

Рис. 4. Вихідний і коректуючий сигнали, амплітуда гармонік, КСС кривої напруги з
КП
Висновки
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Запропонований спосіб, застосований в КП, підтвердив свою ефективність комп’ютерним

моделюванням, лабораторними випробуваннями на зразку, стосовно зниження рівня гармонік
до допустимого. Може використовуватись для модернізації та виготовлення вихідних
підсилювачів напруги ГК, що дозволить працювати з нелінійними колами ЗВ та зменшити
похибку калібрування.
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СЕКЦІЯ №5: «КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ»
УДК 004.31
ЧОТИРИ-БІТНЕ ПРОЦЕСОРНЕ ЯДРО ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПЛІС
В.В. Таран, А.Ю. Варфоломєєв
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: spy_2010@ukr.net
В даній статті проведено огляд 4-бітного процесорного ядра з подальшою його
реалізацією

на

ПЛІС.

Даний

пристрій

дає

можливість

краще

розуміти

роботу

обчислювальних систем на апаратурному рівні. Переваги реалізації на ПЛІС – зручність
та налагодженість завдяки використанню систем автоматизованого проектування
(САПР).
This paper describes 4 bit processor core and its implementation on EPLD. The device
permits to understand better the operation of computer systems on the hardware level. The
main advantage of EPLD implementation consists in convenience and good debug capabilities,
which is provided by the use of computer-aided design (CAD).
Ключові слова: ядро, ЕОМ, АЛП, пам’ять, архітектура, САПР, ПЛІС, синтез.
Key words: core, ECM, ALU, memory, architecture, CAD, FPGA, synthesis.
Вступ
На даний час комп’ютеризація та автоматизація продовжують інтегруватися у різні сфери
діяльності людини. Обчислювальні пристрої удосконалюються, їх функціональні можливості
розширюються. Водночас прості ЕОМ теж мають своє місце в сучасному цифровому світі. Дана
стаття якраз і присвячено одній з таких ЕОМ, яка складається з АЛП, декількох регістрів та ІМС ПЗП.
Дана робота носить головним чином навчальний характер. Її актуальність полягає в
полегшенні розуміння роботи та функціонування окремих частин ЕОМ, сприяння розвитку
схемотехнічних

рішень,

отримання

досвіду

програмування

на

низькорівневих

мовах

програмування. Простота ЕОМ, що розглядається та легкість її виготовлення на дискретних
елементах або шляхом синтезу на ПЛІС має посприяти популяризації галузі електроніки,
особливо серед студентів та молодих дослідників. Зауважимо, що розглянуте в роботі
процесорне ядро окрім навчальних цілей може бути застосоване і для вирішення не складних
прикладних задач, коли кількість обчислювальних ресурсів, наприклад логічних комірок на ПЛІС,
є суттєво обмеженою.
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Архітектура
Структурна схема ЕОМ, яка представлена на рисунку 1, побудована на базі 4-бітного

процесора, побудованого на логіці. Крім ІМС АЛП та регістрів до неї входять лічильники,
буфери, а також окремі логічні вентилі [1].
Ключові особливості:
-

4-бітний процесор;

-

пам’ять програм – 32 Кбіт (4К * 8);

-

пам’ять даних – 16 Кбіт (4К * 4);

-

організація пам’яті за Гарвардською архітектурою (роздільна пам’ять програм та пам’ять
даних);

-

2 ПЗП з мікрокодами для здійснення внутрішнього контролю;

-

4 кнопки для здійснення керування;

-

рідинно-кристалічний дисплей для виводу інформації;

-

п’єзоелектричний відтворювач звуку.

Рис. 1. Структурна схема описуваної ЕОМ
Архітектура являє собою декілька елементів комбінаційної та послідовнісної логіки.
Програмний лічильник (РС) забезпечує встановлення адреси для вибірки інструкції з пам’яті
програм. Дані інструкції (програмний байт) беруть участь з іншими бітами стану (прапорці,
контрольні сигнали) в утворенні адреси для вибірки мікрокодів ПЗП внутрішнього контролю
(дозвіл запису в регістри, переведення вихідних буферів у «третій» стан) в потрібний час.
Контроль здійснюється встановленням на виходах ПЗП двох 8-бітних чисел. Програмний байт
також використовується для створення адрес для ОЗП та програмних переходів, а також
встановлення констант на шину даних.
Розрядність шини даних складає 4-и біти, програної шини – 8-біт (4 біти для визначення
коду операції, решта для зберігання констант при операціях з безпосереднім значенням
(негайного типу, immediate) або старших адрес призначення).
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Оскільки код операції над даними 4-бітний, існує 16 можливих інструкцій. Всі інструкції
виконуються за два такти сигналу синхронізації. З першим тактом витягується та зберігається у
регістрі вибірки код операції та операнд. За другим тактом виконуються обчислення або
операції,

які

необхідні

для

виконання

інструкції.

Забезпечення

коректного

виконання

здійснюється за допомогою пристрою синхронізації внутрішнього контролю,тригером, що ділить
частоту синхронізації ядра навпіл.
Завантаження та збереження даних при проведенні арифметико-логічних операцій 4бітного суматора зберігаються у проміжному регістрі-акумуляторі. Акумулятор та ОЗП можуть
здійснювати обмін даними, оскільки всі інструкції процесора працюють з проміжним регістром.
Розрядність адресації шин даних та програм – 12-бітна, в результаті для роботи доступні 4096
8-бітних слів для програм та стільки ж 4-бітних слів для передачі даних. Інструкції, зв’язані з
адресацією (переходами) 16-бітні (розрядність шини даних + розрядність коду операції) і займають
два програмних байти на відміну від інструкцій негайного типу, які займають один програмний байт.
Реалізація вводу/виводу здійснюється за допомогою трьох портів. До порту введення
підключено чотири буфери з «третім» станом і тактові перемикачі (кнопки). Вивід здійснюється
за допомогою двох 4-бітних буферів з можливістю переведення в «третій» стан. До виводів
буферів приєднано контрольний світлодіод, який використовується при налагодженні програм,
п’єзоелектричний динамік, та РК-дисплей для відображення інформації.
Реалізація пристрою на ПЛІС
Реалізація даного пристрою на ПЛІС не викликає складності. Комбінаційна та
послідовнісна логіка, яка входить до архітектури реалізована на логіці серії 74ХХ. САПР фірми
Altera містить дані елементи у своїй бібліотеці примітивів [2]. Програмний лічильник складається
з трьох послідовних лічильників з можливістю попереднього встановлення та дозволом лічби. У
якості регістрів взято примітиви відповідної розрядності, зокрема для реалізації виводу взято
регістри з можливістю переведення виходу в «третій» стан. Для реалізації вводу, а також
здійснення коректного керування потоками даних у шинах використано неінвертуючі буфери
також із можливістю переведення у високоімпедансний стан.
В якості АЛП для даного ядра використано примітив ІМС 74181 (вітчизняний аналог
К155ІП3). Дана мікросхема являє собою 4-розрядний швидкісний АЛП, який може виконувати
арифметичні або логічні операції (вибір здійснюється за допомогою сигналу вибору режиму) [3].
Наявність виводу вхідного сигналу переносу дозволяє розширити функціональність ядра,
зокрема при арифметичних операціях у додатковому коді (реалізація віднімання) [4, 5]. Також
дана мікросхема має сигнал вихідного переносу, який використовується пристроєм як
прапорець.
Синтез пам’яті для ядра характеризувався певними складнощами, обумовленими
особливостями організації пам’яті на кристалі ПЛІС [5]. Вся пам’ять включає в себе
послідовнісну логіку, а отже щоб забезпечити коректну роботу приладу необхідно подавати
сигнал синхронізації, частота якого буде вищої за основну частоту синхронізації. За допомогою
вбудованої в САПР Quartus II функції генерації пам’яті було синтезовано ПЗП для внутрішнього
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контролю, програм та ОЗП. Значний об’єм пам’яті на кристалі дозволив синтезувати декілька
запам’ятовуючих пристроїв з різним вмістом програм, що дає можливість змінювати програми
без перепрограмування кристалу (комутація здійснюється за допомогою дешифратора, який
керується перемикачами на платі).
У якості генератора тактових імпульсів використано сигнал від зовнішнього генератора
перетворений функцією фазового автопідстроювання частоти (PLL), яка синтезована САПРом
та реалізує необхідну частоту синхронізації [5].
Після синтезу ядра в середовищі Quartus II, отримано загальний звіт з використаних
ресурсів кристалу ПЛІС. Отримані дані показують, що ресурси кристалу, витрачені на синтез
ядра не перевищують 1% від доступних. Дані звіту зображені на рисунку 2, а.
На сам кінець пристрої введення (перемикачі) та виведення (РК-дисплей, світлодіоди та
п’єзоелектричний звуковипромінювач) підключаються до кристалу напряму або через інформаційні
шини, наприклад у стендах для налагодження синтезованих проектів фірми Altera (рисунок 2, б) [6].

а)

б)

Рис. 2. Реалізація ядра на ПЛІС: а – звіт використання ресурсів кристалу після синтезу у
САПР Quartus II; б – демонстрація функціонування ядра на платі DE2
Висновки
Отже, незважаючи на простоту архітектури та конструкції, дане ядро володіє достатньою
функціональністю для написання елементарних програм, а також дозволяє навчитись розуміти
роботу

простих

обчислювальних

систем.

Звісно,

у

порівнянні

із

більш

сучасними

обчислювальними ядрами даний процесор може здатися застарілим, проте для схемотехнікапочатківця синтез багаторозрядних потужніших ядер може виявитися досить складним. Описане
у статті процесорне ядро можна побудувати навіть з мінімальними знаннями САПР.
Наступним кроком буде створення друкованої плати та реалізація ядра на дискретній
логіці, з використанням існуючих ІМС.
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УДК 681.2.083
ВИКОРИСТАННЯ ТРІАНГУЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ В СИСТЕМАХ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНЕЙ
Ю.М. Ікальчик
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: ura110594@yandex.ua
Стаття присвячена дослідженням в області систем машинного зору, зокрема задачі
вимірювання відстані до обраного об’єкту. Тут запропоновано новий підхід до вирішення
даної задачі. Пропонується використовувати тріангуляційний спосіб (за допомогою
системи трикутників), який є по суті пасивним і потребує мінімум складових: камери,
лазера і, звичайно, системи обробки даних. До переваг пропонованого підходу можна,
зокрема, віднести те,

що завдяки йому вартість системи вимірювання значно

зменшується, що дає змогу більш широко застосовувати її в автоматизації та
робототехніці.
The article covers the research in the field of the machine vision systems, particularly
the problem of the distance to the selected object measuring. The article gives the new method
of solving this problem. The decision being proposed is to use the triangular method (with the
help of the triangle system) which is inherently passive and requires the minimal quantity of
components: camera, laser and the data processing system. The benefit of this method is,
particularly, that the overall cost of the system is significantly lower so that it can be widely
used in the automatization and robotechnical fields.
Ключові слова: далекомір, лазер, простота, дешевизна, машинний зір.
Key words: rangefinder, laser, simplicity, low cost, machine vision.
Вступ
Сучасна робототехніка все ще вирішує проблему машинного зору для роботів, тому
тематика статті є актуальною. Система має бути швидкодіючою, щоб можна було в реальному
часі відслідковувати місцезнаходження робота та легкою для зменшення маси і можливості
використання у літальних апаратах.
Метою роботи є альтернативний підхід до процесу вимірювання відстані, що сприятиме
поширенню роботів загального призначення, шляхом зменшення їх вартості.
На ринку представлені електронні далекоміри, які за конструкцією поділяються на два
класи: ультразвукові та лазерні. Перший тип діє за принципом ехолота: пристрій посилає
направлений пучок хвиль в ультразвуковому діапазоні (близько 40 кГц), вловлює їх відбиття від
предмета і на основі аналізу часу повернення звуку вираховує відстань. Така система має
недолік, кінцева точка повинна бути достатньо великою, щоб ультразвукова хвиля відбилася.
Також багато матеріалів поглинають звук, тому результати вимірів мають високу похибку.
Лазерні ж далекоміри позбавлені більшості недоліків, характерних для ультразвукових
далекомірів. Разом з тим вони володіють цілим рядом переваг та недоліків. До перших можна
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віднести насамперед здатність вимірювання відстані до предметів будь-якого розміру,
можливість працювати в умовах обмеженого простору, істотно менше поглинання сигналу
більшістю матеріалів. Водночас цьому класу вимірювачів властиві деякі суттєві недоліки,
наприклад, лазерний промінь при великій яскравості світла втрачає свою яскравість. Крім того,
для таких пристроїв характерною є їх висока вартість (Hokyuo URG-04LX-UG01, Sick DS60).
Принцип роботи лазерного далекоміра полягає у вимірюванні різниці фаз випромінюваного та
отриманого променя (фазовий) або часу проходження променя від випромінювача до об’єкта і
назад (імпульсний). В основі роботи пропонованого в статті лазерного далекоміра, лежить
тріангуляція (метод вимірювань за допомогою побудови системи трикутників). (1) Це дозволило
значно зменшити вартість приладу за рахунок того, що зникла необхідність проведення
складних та надточних підрахунків часу за допомогою складної вимірювальної схеми, як у
випадку з імпульсним та фазовим методами. (2)
Принцип роботи
Система складається лише з лазера, камери та обчислювальної машини.
Лазерний промінь проектується на об’єкт, в полі зору камери. Точка від лазера
захоплюється

камерою.

Потім

програма

з

допомогою

нескладного

алгоритму

шукає

найяскравішу пляму на зображенні та розраховує відстань до об’єкта в залежності від місця
знаходження точки вздовж осі. Чим ближче до центру зображення, тим більша відстань до
об’єкту.
Принцип роботи далекоміра базується на визначенні висоти прямокутного трикутника
(рис.1):

D

h
tan 

Рис. 1. Схема роботи лазерного далекоміра
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Кут  розраховується за формулою:

  pfc rpc  ro

(2)

де pfc - кількість пікселів від центру фокальної площини;

rpc - коефіцієнт, для перетворення кількості пікселів в радіани, визначається при
калібровці;

ro - зміщення, для компенсації помилок вирівнювання), визначається при калібровці.
Застосування методу
На відміну від стереокамер та інших лазерних скануючих далекомірів, пристрій на основі
розглянутого методу вимірювання має менші габарити, вагу та, що найважливіше, низьку
вартість і простоту. Попри недоліки, такі як невелика максимальна відстань вимірювання
(близько п’яти метрів) він може з успіхом застосовуватись для орієнтації роботів в приміщеннях,
квартирах. Наприклад, такий метод використовує робот-прибиральник Neato XV-11.
Даний метод можна застосувати при використанні як світлочутливої лінійки (для
отримання матриці відстаней площини, тобто 2D мапи), так і камери, при цьому з’являється
можливість отримати 3D мапу простору.
Висновки
Отже, задачу вимірювання відстані до об’єкту можна вирішити простіше та з меншими
затратами. Тріангуляційний метод відрізняється простотою вимірювання відстані та конструкції.
Це обумовлює його більшу швидкодію, через меншу складність обрахунків відстані. Мала
кількість складових елементів системи позитивно впливає на зменшення ціни.
Така система дозволяє створювати дешеві системи машинного зору, зокрема системи
орієнтації в обмеженому просторі та більш широко використовувати їх в задачах автоматизації
побутових та виробничих процесів, роботах широкого призначення.
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МЕТОД КАЛІБРОВКИ ПРИЛАДУ ПУЛЬСОВОЇ ДІАГНОСТИКИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

О.В. Крупка,
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: dualquadro@gmail.com
Розглянуто створення системи, яка дозволить проводити калібровку пристрою для
пульсової діагностики. Завдання полягає в створенні математичної моделі, що описує
пульсовий процес при вимірі, який є вхідним сигналом для пристрою. Модель являє
собою імітацію реакції судин на тип впливу, який застосовується під час виміру. За
допомогою певного пристрою, який функціонує за моделлю вимірюваного сигналу,
можна буде генерувати набір тестових сигналів на вхід приладу, та на вхід його моделі,
що імітує процеси в самому приладі. За різницею сигналів з виходу пристрою та його
моделі можна робити висновок про відхилення його параметрів.
The creating of system that will allow the device to calibrate the pulse diagnosis is
considered in this article. The task of this work is to create a mathematical model for
describing the pulse process during the measurement, which is input signal for the device. The
model is a simulation of the reaction vessels on the type of impact that is applied during
measurement. With particular device functioning model the measured signal can be set to
generate a test signal to the input device, the input and the model simulating the processes in
the instrument. By the difference signal from the output of the device and its model can be
judged to reject the device parameters.
Ключові слова: математична модель, пульсова діагностика, калібровка.
Key words: mathematical model, pulse diagnostics, calibration.
Вступ
У попередніх роботах було розглянуто принцип дії пристрою для оцінки гемодинаміки
судин [1] та концепцію створення експертної системи для оцінки результатів [2]. Тепер постала
потреба розробки процедури налагодження і метрологічної перевірки пристрою перед його
застосуванням у медичній практиці. Для вирішення цього завдання необхідно створити
програмно-апаратну систему, яка б відтворювала міру та вказувала на необхідність проведення
настройки параметрів пристрою.
Необхідна нам система включає генератор вхідних еталонних сигналів, пристрій та блок
емуляції пристрою, що калібрується. Математична модель вхідного сигналу описує пульсові
процеси в судинах. Доволі зручною та однією з простіших є модель пульсової хвилі Франка, яку
взято у даній роботі за основу [3]. В даній статті описано отримання моделі вхідного сигналу для
пристрою та метод, за яким проходить оцінка правильної роботи пристрою.
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Метод калібровки
Метод калібровки включає в себе наступні елементи, рис. 1:

Рис. 1. Блок – схема реалізації методу
Відповідно до моделі процесу, на вхід пристрою та його моделі подається однаковий
сигнал x  t  . Далі отримані сигнали – відгуки з виходу пристрою y  t  та його моделі y   t  порівнюються шляхом методу середньоквадратичного відхилення. Отримане значення буде
похибкою, яка не повинна бути більшою значення   t  . Критерієм оптимальності результату є
дотримання класу точності для медичних пристроїв.
Моделі процесу та пристрою, а також сам пристрій мають набір параметрів впливу

 1, 2,..., n 

і 1,2,...,m  відповідно. Слід відзначити, що може виникнути дві ситуації, коли

похибка перевищує допустиме значення. Модель пристрою неточна, або дійсно потрібна
калібровка складових пристрою. Варіюючи параметри впливу моделі процесу ми змінюємо
параметри вхідного сигналу, а для пристрою – налаштування складових, що приймають участь
в обробітку сигналу. Робота цих складових відображена в моделі пристрою.
Пульсова хвиля. Модель Франка
Одним із важливих процесів гемодинаміки є розповсюдження пульсової хвилі. Пульсовою
хвилею є процес розповсюдження змін об’єму вздовж еластичної судини в результаті
одночасної зміни в ній тиску та маси рідини [3].
Німецький фізіолог О. Франк теоретично розвив ідею, що артерії ніби то «запасають» кров
під час систоли та виштовхують її в малі судини під час діастоли [4]. Виникла потреба
розрахувати зміну параметрів гемодинаміки, наприклад, тиску в часі. В моделі для зручності
виділено дві фази кровотоку:
Перша фаза – фаза притоку крові в аорту з серця з моменту відкриття аортального
клапану до його закриття. Під час цієї фази стінки великих судин розширюються завдяки своїй
еластичності.
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Друга фаза – фаза виштовхування крові із великих судин в малі після закриття
аортального клапану. Під час цієї фази стінки великих судин за рахунок пружності повертаються
в початковий стан, проштовхуючи кров до малих судин.
Процес для першої фази відносно зміни тиску описується наступними рівняннями:

Q
P
dP
P

 c  кон.
dt WC C
WC

(1)

Qc - швидкість притоку крові до судини з серця, P  t  - тиск у великих судинах, Pкон. - тиск
на виході малих судин, W – гідравлічний опір малих судин, C – еластичність – коефіцієнт
пропорціональності між тиском та об’ємом.
Рівняння (1) являє собою неоднорідне лінійне диференційне рівняння, рішення якого
визначається видом функції Qc  t  . Для функції Qc  t  рішенням є загальний інтеграл:

P t   e



t
WC

t


 1  Qc  Pкон.   eWC dt  K 


C  

W 



(2)

Візьмемо Qc  t  у вигляді параболи:

Qc  t   at 2  bt , a 

Qmax
t02

, b

2Qmax
t0

t
Qmax - максимальне значення кровотоку, який надходить з серця, t0  1

(3)

2

Тепер розрахуємо модель для другої фази. Вона починається з моменту закриття
аортального клапана. Саме цей момент є початковим для другої фази. Оскільки кров вже не
поступає із серця, то Qc  0 , вираз для швидкості відтоку крові має наступний вигляд:

Q  C

dP
dt

(4)

Врахувавши допущення, що Pкон.  0 (тиск в капілярах набагато менший ніж в артеріях)
отримаємо диференціальне рівняння:

C

dP P

dt W

(5)

Початкова умова: при t  0 (закриття клапана) представимо тиск P  Pc . Отримаємо
закон зміни тиску в великих судинах з моменту закриття аортального клапану:
t

P  t   Pc  e WC

(6)

Через деякий час t 2 тиск упаде до діастоличного, після чого відкриється клапан, тим
самим закінчується друга фаза и знову починається перша.
Розраховану та теоретичну залежність P  t  представлено на рис. 2 ( Pкон.  0 ). Як видно
вони доволі схожі, залежність моделі побудована з початковим діастоличним тиском PД  80 .
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Рис. 2. Залежність тиску крові P  t  за моделлю та теоретичне представлення

Висновки
В роботі розглянуто метод проведення калібровки та модель отримання вхідного сигналу
впливу для пристрою пульсової діагностики. Не дивлячись на те, що апроксимаційною кривою
обрано параболу, отримана залежність дуже схожа на теоретичну. Обрана модель має багато
спрощень, зокрема її розглянуто без взяття до уваги зворотної хвилі.
Як відзначалося вище, метою роботи є отримання різниці між даними з виходу пристрою
та його моделлю, для сигналу, який описує приведена модель. Отримане значення повинно
відповідати класу точності. Модель, за якою працює пристрій, приведено в статті [1]. До неї
входять характеристики елементів пристрою. При незадовільній точності можна робити
висновок про недосконалість моделі, або необхідності перевірки роботи складових пристрою.
Для тестування зручним варіантом є створення пристрою, який генеруватиме сукупність вхідних
сигналів, відповідно до приведеного в моделі.
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УДК 681.322
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ
МЕРЕЖ
М.О. Чалий
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: maxim.chaliy@kyivstar.ua
У статті розкрито проблематику інформаційної безпеки у сучасних публічних
мережах передачі даних, наведено основні методи захисту даних. На базі ієрархічної
моделі комп’ютерних мереж проаналізовано інженерні підходи до реалізації систем
шифрування даних, сформульовано рекомендації щодо практичного застосування
кожного з них. Описані варіанти апаратної реалізації пристроїв – шифраторів даних,
проаналізовано їх переваги та недоліки.
This abstract describes the information security problems in modern computer networks
and shows the most common data protection methods. According to the hierarchical model of
computer networks, the main approaches of encoding systems building was analyzed, also
some recommendations about implementation of each method were given. Some hardware
realization approaches was described and their benefits and drawbacks were analyzed.
Ключові слова: Захист інформації, комп’ютерні мережі, шифрування даних.
Key words: Information security, computer networks, data encoding.
Вступ
Технології передачі даних комп’ютерними мережами за час свого існування пройшли
довгий шлях розвитку від низькошвидкісних методів передачі даних телефонними лініями до
надшвидких оптичних мереж, що забезпечують швидкість обміну даними до 100 Гб/с. на
користувача. У таких мережах для забезпечення комфортної роботи кінцевих споживачів
застосовується велике розмаїття мережевого обладнання, як то комутатори, маршрутизатори,
файрволли, сервери доступу, бази даних, біллінгові додатки і тд. Оскільки усі ці елементи
глобальної мережі використовуються великою кількістю клієнтів одночасно, до їх мережевих
інтерфейсів пред’являються особливі вимоги як щодо пропускної здатності, так і до безпеки
передаваної інформації. Вимога до захищеності з’єднання постає з необхідності забезпечення
приватності, дотримання законодавства у сфері збереження персональних даних, а також
забезпечення індивідуальних потреб користувачів мережі при використанні таких додатків як
електронна пошта, безпечний веб-серфінг, здійснення покупок в мережі Інтернет або здійснення
валютних операцій у банківських системах.
Розробка систем захисту інформації, що дозволять задовольнити основні вимоги щодо
безпеки даних є складною задачею, для вирішення якої можливо застосувати широкий спектр
інженерних підходів виходячи з області застосування. В даній роботі проводиться аналіз
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методів захисту інформації в каналах передачі даних та наводяться практичні рекомендації з їх
застосування виходячи з виявлених переваг та недоліків.
Методи захисту даних в інформаційних системах
Забезпечення виконання вимог щодо інформаційної безпеки у комп’ютерних мережах, як
елементів інформаційних систем загалом досягається застосуванням комплексу організаційноадміністративних та інженерно-технічних заходів. До організаційно – адміністративних заходів
відносять інформування та навчання користувачів заходам зі збереження приватності даних,
контроль роботи користувачів, резервування та контроль за розповсюдженням конфіденційних
даних. Інженерно - технічні заходи включають у себе застосування технічних засобів та операцій
для досягнення певних цілей щодо інформаційної безпеки. Такі заходи можуть бути направлені
на виконання задач аутентифікації учасників процесу обміну даними, визначення приналежності
порцій

даних

певній

особі,

забезпечення

конфіденційності

даних

та

захист

від

несанкціонованого доступу [1].
Для захисту в каналах передачі даних (забезпечення конфіденційності) найчастіше
застосовуються такі інженерно – технічні методи, як:
-

шифрування трафіку, що передбачає алгоритмічне спотворення передаваної інформації
таким чином, щоб її відтворення сторонніми особами було майже неможливим;

-

доповнення трафіку - додавання у потік даних сторонніх інформаційних повідомлень, які
маскують корисні дані від неавторизованих осіб. [2]

На сьогоднішній день найбільшого поширення досягли методи шифрування, які навідміну від
доповнення забезпечують більшу стійкість до відновлення первинного виду інформації.
Шифруванням даних називають їх перетворення у відповідності до певного криптографічного
алгоритму, що забезпечує конфіденційність інформації, яка передається каналами зв’язку. На
сьогодні існує широкий спектр криптоалгоритмів, кожен з яких забезпечує різні ступені стійкості
до зламу, як то:
-

DES (Data encryption standard) – виконує шифрування 64-бітного блоку даних 56-бітним
ключем. Є відкритим, але найменш надійним через низьку кількість можливих ключів;

-

AES (Advanced encryption standard) – проводить циклічне шифрування 128-бітного блоку
даних за ключем довжиною у 256 біт. Стійкий до перебору ключів;

-

RSA – алгоритм шифрування повідомлень за допомогою комбінацій відкритого та
секретного ключів, що основується на факторизації великих чисел.

Кожен з наведених алгоритмів має свої переваги та недоліки, їх застосування залежить від
конкретної реалізації пристрою – шифратора. Архітектура цих пристроїв залежить від
інженерного рішення, яке витікає зі структури середовища передачі даних, для якого ведеться
розробка.
Шифрування даних в комп’ютерних мережах
Реалізація пристроїв шифрування даних у комп’ютерній мережі напряму залежить від
структури протоколів, які власне регламентують взаємодію між пристроями. Найбільш вдалим
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представленням процесу мережевої взаємодії на сьогоднішній день є мережева модель OSI. [3]
Вона являє собою семирівневу ієрархічну структуру, що представлена таблиці 1. Дана
структура зображує процес взаємодії мережевих протоколів при обміні інформацією між двома
додатками.
Таблиця 1. Мережева модель OSI.
Одиниця даних

Рівень

Задача

Дані

7. Прикладний

Доступ до мережевих служб.

Дані

6. Представлення

Представлення та кодування інформації.

Дані

5. Сеансовий

Управління сеансами зв’язку.

Сегменти

4. Транспортний

Забезпечення зв’язку між кінцевими точками.

Пакети

3. Мережевий

Логічна адресація та маршрутизація.

Кадри

2. Канальний

Фізична адресація.

Біти

1. Фізичний

Обмін сигналами через середовище передачі.

Під прикладним рівнем розуміють комплекс додатків, які ініціюють процес обміну даними з
використанням мережі. Транспортний рівень забезпечує надійність передачі сегментів даних
між додатками. Мережевий рівень відповідає за перетворення логічних адрес у фізичні, пошук
шляхів до віддалених систем, детекцію неполадок у мережі. Канальний рівень забезпечує
управління доступом до фізичного рівні, контроль помилок та цілісність даних. Протоколи
фізичного рівня визначають метод передачі бітових послідовностей від одного вузла до іншого.
Виходячи зі структури стеку протоколів, що регламентують мережеву взаємодію,
можна зробити висновок, що виконувати шифрування даних можливо на будь-якому рівні
моделі OSI. Але при більш детальному аналізі задач кожного з рівнів можливо судити, що
найбільш доцільним є шифрування на прикладному рівні, або ж канальному чи мережевому. У
першому випадку зашифровані дані будуть передаватись корисним навантаженням напряму до
нижчого рівня, а дешифрування проводитиметься тільки на сьомому рівні кінцевого пристрою.
Захист даних на мережевому рівні можливо реалізувати застосувавши криптоалгоритми як до
всього пакету

даних, структура якого зображена у таблиці 2, так і тільки до корисного

навантаження.
Таблиця 2. Структура пакета 3 рівня.
Байт 0

Байт 1

Версія

Тип

Байт 2
Довжина

Ідентифікація
Час життя

Протокол

Байт 3

Прапорці
Контрольна сума

Адреса відправника
Адреса отримувача
Корисне навантаження
Перевага першого підходу – логічні адреси відправника та отримувача передаватимуться у
зашифрованому вигляді. Головний недолік – маршрутизація такого пакету за границю локальної
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мережі вимагає дешифрації на маршрутизаторі, що створює як економічні затрати (необхідні
спеціальні маршрутизатори), так і знижує швидкість передачі даних. Вразі застосування другого
підходу переваги та недоліки стають дзеркально протилежними. Шифрування на канальному
рівні аналогічно до мережевого проводиться як для повного кадра даних, так і лише для
корисного навантаження. Переваги та недоліки також є аналогічними до розділення на
мережевому рівні. У першому випадку фізичні адреси та службові поля кадра даних
передаються каналом у закритому виді, але кожен пристрій комутації кадрів має містити
дешифратор даних. В іншому випадку відкритий потік даних може бути проаналізовано
зловмисником.
Оскільки кожен з перерахованих підходів має свої переваги та недоліки їх застосування має
зумовлюватись конкретною інженерною задачею та технічними вимогами. Так, для досягнення
максимальної конфіденційності при обміні даними між додатками доцільно використовувати шифрування
на прикладному рівні складними алгоритмами з обміном ключами. У випадку необхідності економії ресурсів
систем доцільно використати шифрування на канальному рівні з уніфікованими ключами, що дасть змогу
досягти високої швидкості обміну даними не заощаджуючи ресурси системи. При цьому найбільш вдалою
реалізацією такого підходу може бути інтеграція шифруючого блоку в мережевий контролер. Дана
концепція може бути реалізована шляхом виконання блоків мережного контролера та шифратора на базі
програмованих логічних матриць (ПЛІС). Таким чином можливо забезпечити ефективну обробку даних на
канальному рівні не витрачаючи апаратних ресурсів основного пристрою та знизити загальну вартість
системи захисту інформації в каналі зв’язку.

Висновки
В результаті аналізу підходів

до забезпечення інформаційної безпеки у комп’ютерних

мережах можна однозначно судити, що коректно підібрані інженерно - технічні рішення з захисту
інформації

дозволяють

реалізувати

достатній

рівень

конфіденційності

даних.

Велике

різноманіття криптоалгоритмів, які відрізняються за надійністю та складністю обчислень роблять
застосування шифрування даних найбільш вдалим прийомом для досягнення конфіденційності
при передачі даних по каналам зв’язку. Апаратна та програмна реалізація пристроївшифраторів прямо залежить від структури стеку керуючих мережевих протоколів та
визначається рівнем вимог до інформаційної безпеки. Економічні аспекти та продуктивність
роботи кожного з описаних у роботі підходів до реалізації пристроїв – шифраторів даних можуть
стати предметом подальшого дослідження.
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УДК 004.2
ВБУДОВАНІ ТЕСТОВІ АРХІТЕКТУРИ ДЛЯ ЛОГІКИ У МІКРОСХЕМАХ
Т. І. Дуліб’яник
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: MC_DT@ukr.net
Розглянуто вбудовані тестові архітектури для виявлення дефектів у кремнієвих
мікросхемах (LBIST-архітектура). Представлена, також класифікація цих архітектур, та
наведені приклади кожного класів з коротким поясненням функціонування та загальними
схемами. Проведене порівняння цих тестів із зважуванням недоліків та переваг.
This article is an short overview of built-in self-test architectures which are used for
detecting faults in silicon chips (LBIST-architecture). Also there are classification of
architecture, and examples of each architecture with short description of theirs functioning
and general schemes. Comparison of these tests with weighting of advantages and drawbacks
is also done.
Ключові слова: тестові архітектури.
Key words: test architecture, LBIST.
Вступ
Через не ідеальні умови виробництва кремнієвих мікросхем, є вірогідність того, що
випущений пристрій буде бракованим. Зі збільшенням величини та складності цифрових схем
все важливішим стає їх тестування, оскільки із ростом схеми росте й шанс зробити дефект.
Тестування таких пристроїв, відповідно, теж складнішає та стає довшим. Щоб скоротити час
тестування на кристалі, разом із основним пристроєм, почали будувати і тестувальні схеми. Це
давало змогу перевіряючому пристрою працювати на частоті основного приладу. При масовому
виробництві час тестування є дуже важливим параметром, тому витрати ресурсів на побудову
тестової схеми можуть бути виправданими. У статті розглянуті вбудовані архітектури для
перевірки логіки (logic built-in self-test - LBIST) на дефекти “застрягання” (stuck-at fault), що
являють собою розриви сполучних доріжок, їх замикання і. т. п. .
Загальна концепція
Ключовими блоками самотестувальної архітектури є генератор тестових послідовностей
(test pattern generator - TPG), аналізатор вихідних даних (output response analyzer - ORA), блок
керування та сама схема, що тестується (Рис. 1).
Генератор, частіше за все, формується на основі лінійного генератора псевдовипадкових
чисел (linear feedback shift register - LFSR), клітинного автомату чи іншої схеми генерації даних.
Аналізатором часто виступає багатовходовий регістр підпису (multi-input signature register MISR), що являє собою систему зі згортки вихідних даних у цифровий підпис.
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Вбудовані архітектури для самотестування можна розділити на два класи: по-тактові (test

per-clock) та ланцюгові (test per-scan) [1]. Основна різниця полягає в тому, що ланцюгові
архітектури містять вбудовані тестувальні ланцюги (scan chain), а по-тактові їх не мають.

Рис. 1. Загальна концепція архітектур для самотестування
Тестувальний ланцюг будується на, уже присутніх у цифрових схемах, тригерах
синхронних по фронту. Останні, в режимі тестування формують зсувний регістр з’єднуючись, як
це вказано на рисунку 2.

Рис. 2. Тестувальні ланцюги. Тест – сигнал включення тестового режиму
В такому режимі оминається проміжна комбінаційна логіка і довільне введення та
виведення даних стає можливим.
Ланцюговий клас архітектури
Як приклад буде розглянута STUMPS-архітектура (self-test using MISR and parallel SRSG shift register sequence generator). Особливістю цієї архітектури є те, що тестовий ланцюг, що в
ній використовується, поділений на декілька. Завдяки цьому тестування можна запускати
паралельно, що значно зменшує його тривалість. Загальна схема такої архітектури
представлена на рис. 3.
Тестування у такій архітектурі поділяється на декілька фаз. Спочатку тестові дані
завантажуються у тестові ланцюги. Потім один такт (для тестування на дефекти застрягання
(stuck-at fault) ) схема функціонує у нормальному режимі. При цьому дані з кожного із ланцюгів,
проходячи через комбінаційну логіку, записуються у

наступні за ними. Далі отримані дані

вивантажуються із ланцюгів, а на їх місце завантажуються нові.
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Рис. 3. Схема STUMPS-архітектури

Перевагою такої схеми є мала кількість ресурсів, що витрачається для її побудови. Її
недоліком є утрачений час на завантаження/вивантаження даних.
Клас по-тактової архітектури
Характерною рисою даної архітектури є функціонування на частоті роботи системи. Як
приклад розглянемо BILBO-архітектуру (built-in logic block observer).
Тестування поділяється на декілька фаз, а саме: на фазу тестування та фазу виведення
цифрового підпису отриманого після тесту (Рис. 4) [2].

Рис. 4. Фази роботи BILBO-архітектури
Схема поділяється на деякі блоки, що тестуються автономно. Генератор тестових
послідовностей та аналізатор вихідних даних утворюються із уже присутніх у схемі тригерів.
Функціонування такої архітектури зручно пояснити на прикладі схеми, що складається із
почергово з'єднаних блоків логіки розділених рядами тригерів. Їхні порядкові номери, у цьому
послідовному ланцюзі, назвемо їхніми індексами. Фаза тестування поділяється на дві частини
(Рис. 4). У першій тестуються блоки логіки із непарними індексами (через один), при цьому
вхідні тригери утворюють генератори послідовностей, а вихідні - аналізатори вихідних даних. У
другій тестуються блоки із логікою, що не тестувались першого разу (із парними індексами). При
цьому їхні вхідні регістри утворюють тестові генератори, а вихідні - аналізатори вихідних даних.
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Рис. 5. Частини роботи фази тестування.
Висновки
Схеми з ланцюгового класу архітектур являються простішими у керуванні, та займають
значно меншу площу на кристалі мікросхеми, що є значною перевагою порівняно з потактовимим схемами. Проте їхній значний недолік – це більший час витрачений на тест. Потактові ж схеми функціонують набагато швидше, оскільки дані не повинні завантажуватись у
сканувальні ланцюги, та вивантажуватись із них (як це відбувається у ланцюгових архітектурах),
але такий тип архітектури вимагає значно більших витрат ресурсів.
Архітектури

для

самотетсування

можуть

використовуватись

не

тільки

на

фазі

виробництва, а і при кожному старті мікросхеми. При її несправності генеруватиметься сигнал
несправності, що може допомогти запобігти наслідкам. Такий функціонал потрібен у пристроях
для яких безвідмовна робота, яких, є вкрай необхідною.
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ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ И ЭКВИВАЛЕНТНОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
О.В. Кулак
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: a.kulak@ukr.net
Данная статья раскрывает вопрос проектирования и практического использования
цифрового измерителя емкости и эквивалентного последовательного сопротивления
предназначенного для измерения емкости в лабораторных исследованиях и техническом
производстве.
This article covers the issues of design and practical use of digital capacity and ESR
meter designed for capacity measurement in laboratory studies and technical production.
Ключевые

слова:

цифровой,

измеритель,

емкость,

эквивалентное

последовательное соединение.
Key words: digital, meter, capacity, ESR.
Введение
Целью

работы

эквивалентного

является

создание

последовательного

малогабаритного

сопротивления

(ЭПС)

измерителя
для

емкости

оценки

и

исправности

конденсатора и пригодности к использованию в том или ином радиоэлектронном устройстве.
Быстрое развитие микроэлектроники привело к неактуальности аналоговых компактных
измерительных устройств. Это связано с рядом преимуществ цифровых приборов:
― уменьшение массогабаритных параметров;
― повышение точности измерения;
― вывод результата измерения непосредственно в числовой форме.
Появление на нашем рынке относительно дешевых микроконтроллеров и микросхем
сделало возможным создание цифрового измерителя емкости и ЭПС, который имеет
достаточно точные измерения.
Основная часть
При создании цифрового измерителя емкости и ЭПС важен способ измерения емкости.
Наиболее

часто

продолжительности

применяемый
заряда

способ

конденсатора

измерения
до

емкости

известного

основан

напряжения

на

определении

с

последующим

вычислением емкости по формуле (1):

C

I t
,
U

(1)

где t – время заряда конденсатора током I до напряжения U. Но при использовании этого
способа на результат может существенно повлиять ЭПС конденсатора. Например, при I=10 мА,
U=1 В и Rэп=20 Ом окончание заряда будет зафиксировано при напряжении непосредственно
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на конденсаторе 0,8 В, поскольку 0,2 В упадет на его ЭПС. Измеренное значение емкости
будет существенно занижено.
Способ, использованный в этом приборе, представляет собой усовершенствованный
вариант изложенного выше. Измеряются два интервала времени t1 и t2, в течение которых
напряжение между обкладками конденсатора при его заряде неизменным током I достигает
значений соответственно U1

и U2. Все эти величины значения связаны с параметрами

конденсатора следующим образом [1]:
t 

U1  I   RЭП  1  .
C


(2)

t 

U2  I   RЭП  2  .
C


(3)

Зная их, можно независимо вычислить емкость и ЭПС конденсатора:

C I

t2  t1
.
U2  U1

U t  U2t1
RЭП  1 2
.
I  t2  t1 

(4)

(5)

В результате в данном методе исключена погрешность связанная с падением
напряжения на Rэп.
Для реализации выбранного метода измерений предлагается следующая структурная
схема устройства (рис.1).

Рис.1. Структурная схема измерителя емкости и ЭПС
Функционально проектируемое устройство можно разделить на следующие блоки:
- блок измерения емкости и ЭПС;
- блок индикации информации;
- блок питания;
- блок обработки информации.
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Каждый блок должен выполнять определенные функции и находиться во взаимосвязи с
микроконтроллером блока обработки информации либо передавая ему данные, либо получая
от него команды управления или данные.
Блок измерения емкости и ЭПС. Данный блок должен определять продолжительность
заряда конденсатора до определенного напряжения с последующим вычислением емкости и
ЭПС. Для этого тестируемый конденсатор сначала полностью разряжается, а затем
осуществляется

его

зарядка

стабильным

по

величине

током

выбранного

номинала.

Микроконтроллер измеряет время разряда. Реализуется этот блок с помощью генераторов
токов и компараторов. Один источник тока и компараторы используются для измерений емкости
от 0,1 — 150 мкФ, а другой от 150 мкФ. Погрешность измерителя зависит от группы резисторов
которые

находятся

в

данном

блоке.

Сначала

к

клеммам

прибора

подключается

электролитический конденсатор известного номинала, затем идет подстройка резисторов до
тех пор пока на блоке индикации не появиться значение емкости соответствующее номиналу
измеряемого конденсатора.
Блок индикации. Блок индикации должен обеспечивать четкое и удобное отображение
информации. Для реализации данного блока используется символьный ЖКИ модуль с двумя
строками по 8 символов. В первой строке отображается значение емкости, а во второй ―
значение ЭПС. Кроме численных значений будут выводиться также единицы измерений. ЖКИ
модуль нельзя брать меньшего размера, поскольку первые три символа отводятся под
целочисленное значение, один символ под десятичный разделитель, два символа под дробную
часть и два символа для единиц измерений.
Блок питания. Особых требований к блоку питанию измерителя нет. Питать устройство
можно как от гальванической или аккумуляторной батареи напряжением 9В, так и от другого
источника постоянного напряжения 6.5…15 В. Но поскольку данный измеритель может
использоваться в местах удаленных от сети питания, целесообразнее будет использование
питания от батареи.
Блок обработки информации. Данный блок состоит из микроконтроллера и необходимой
для него периферии. Является центральным блоком измерительного устройства. Он
осуществляет управление всем устройством, а именно: прием, обработка и передача
информации на блок индикации. Для данного измерителя подойдет любой недорогой
микроконтроллер, даже без наличия АЦП, поскольку в схеме стоит два компаратора. Первый
компаратор начинает отсчет времени, второй компаратор подает сигнал конца отсчета
времени. Задача микроконтроллера - измерить время заряда.
В качестве микроконтроллера выбрана микросхема фирмы Atmel ATtiny2313.
Основные характеристики [2]:
- тактовая частота

0 — 16 Мгц;

- память программ (flash)

2 Кб;

- память данных (ram)

128 б;

- память данных (eeprom)

128 б;

- рабочее напряжение

1,8 В — 5,5 В.
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Выводы
В результате работы было спроектировано устройство которое позволяет быстро и

комплексно оценить исправность конденсатора и убедиться в его пригодности к использованию
в

том

или

ином

изделии.

Устройство

является

микропроцессорным

прибором,

предназначенным для измерения емкости и ЭПС в различных технологических объектах на
производстве и лабораториях. Разработанное устройство способно измерить значение емкости
от 0,1 мкФ до 338292 мкФ при нулевом ЭПС и 682071 мкФ при ЭПС 20 Ом. Погрешность
измерений – 2%.
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УДК 004.942
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЦИФРОВОЇ СМУГОВОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ В ІМПЕДАНСОМЕТРИЧНОМУ
КАНАЛІ АНАЛІЗАТОРА СЕРЕДНЬОГО ВУХА
М.О. Мірошніченко
НТУУ «КПІ», факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: nicolaoss@ukr.net
У роботі розглянуто питання цифрової смугової фільтрації зондуючого тону
шляхом модифікації структури імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха
за допомогою сучасних процесорного засобу.
In the report is considered the question about strip filtration of the probe tone by
modifying the structure of the impedancemetric channel of the middle ear analyzer with using
modern digital processors.
Ключові слова: аудіологія, слух, діагностика, фільтр, MАТЛАБ, цифрова фільтрація.
Key words: audiology, hearing, diagnostics, filter, MATLAB, digital filtration.
Вступ
Проблема зниження слуху може виникнути в будь-який час, при цьому воно найчастіше
протікає непомітно і безболісно для людини, але призводить до погіршення сприйняття звуків та
розбірливості мови. Неадекватна оцінка власного стану і прогресуюча туговухість може
викликати неспокій, депресію, ізоляцію та самотність.
Звідси випливає важливість вибору методу діагностики втрат слуху з урахуванням
відмінностей в методиці діагностування дорослих і дітей. У зв'язку з цим з метою отримання
достовірної інформації про стан органу слуху застосовуються об'єктивні аудіологічні методи
дослідження, зокрема, акустичної імпедансометрії, що реалізується технічними засобами, які
звуться аналізаторами середнього вуха або акустичними вушними імпедансметрами. Основною
його складовою є імпедансометричний канал, в якому, зазвичай, використовується метод
опосередкованого вимірювання еквівалентного об'єму системи середнього вуха людини. При
реалізації процедури вимірювання еквівалентного об’єму виникає потреба у одночасному
вирішені ряду завдань, зокрема, виділенні сигналу зондуючого тону, наприклад, частотою 226
Гц та приростів його амплітуди при наявності у обстежуваного акустичного рефлексу,
притисканні стимулюючих сигналів (найкритичнішого – з частотою 500 Гц) та низькочастотних
сигналів перешкод і завад (з частотою мережі 50 Гц та обумовлених пульсом, диханням
обстежуваного тощо).

Одним із шляхів вирішення вказаних завдань є застосування

композитного смугового фільтра, виконаного у вигляді 4-х послідовних ланок активних
вузькосмугових фільтрів, що реалізують відомий метод «розладжених контурів» [1].
Недоліком зазначеного рішення є апаратурні витрати на реалізацію фільтра та
нестабільність його параметрів, обумовлена впливом на його елементи ряду зовнішніх
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факторів, наприклад, температури. Це призводить до зміни амплітуди вихідного сигналу
імпедансометричного каналу та, як наслідок, погіршення точності вимірювання.
Метою

даної

роботи

є

скорочення

апаратурних

витрат

на

реалізацію

імпедансометричного каналу та підвищення надійності його роботи шляхом виконання
процедури смугової фільтрації зондуючого тону на програмному рівні за допомогою сучасних
DSP-технологій, тобто, у вигляді цифрового смугового фільтра.
Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути модифіковану структуру
імпедансометричного каналу, провести моделювання і реалізацію на програмному рівні
процедури фільтрації вхідних сигналів при наявності корисного сигналу та сигналів завад і
перешкод.
Структура каналу вимірювання еквівалентного об’єму
Структура удосконаленого імпедансометричного каналу аналізатора середнього вуха, що
використовується для проведення дослідження, наведена в узагальненому вигляді на рис.1.
Мікрофон
акустичного
зонда

Попередній
підсилювач

Цифрова
смугова
фільтрація

АЦП

Обчислення
еквівалентн.
oб’єму

DSP-процесор
Рис. 1. Структура побудови удосконаленого каналу вимірювання
еквівалентного об'єму
На відміну від відомого рішення, розглянутого в роботі [1], процедура смугової фільтрації
в запропонованому рішенні здійснюється DSP-процесором. В залежності від акустичного
іммітансу та інтенсивності звукових коливань зондуючого тону, наприклад, з частотою 226 Гц на
вході акустичного зонду змінюється звуковий

тиск, вимірювання якого включає його

перетворення з акустичного сигналу в електричний за допомогою мікрофону з наступним
попереднім підсиленням сигналу до рівня, необхідного для роботи АЦП. До речі, блок АЦП може
входити у вигляді стерео-аудіокодека і до складу DSP-процесора у вигляді вбудованого
периферійного вузла.
Після вимірювання сигналу АЦП він надходить у вигляді коду на обчислювальний
компонент (DSP-процесор), який у першу чергу шляхом цифрової смугової фільтрації
забезпечує

виділення сигналу вимірювального тону з частотою 226 Гц, притискання як

стимулюючих сигналів з частотою 500 Гц та вище, так і різноманітних низькочастотних
складових, обумовлених диханням, пульсом, та рухом голови обстежуваного, а також впливом
перешкоджаючого сигналу з частотою мережі [1].
Після цифрової фільтрації сигналу DSP-процесор здійснює визначення шуканого
значення еквівалентного об'єму системи середнього вуха.
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Моделювання та реалізація цифрового фільтра
Оскільки необхідно виділити сигнал з центральною частотою 226 Гц та притиснути інші
небажані коливання застосовано цифровий смуговий фільтр, параметри якого повинні
задовольняти вимогам, викладених в роботі [1], а його смуга пропускання повинна мати
прямокутну форму принаймні у діапазоні (210 – 242) Гц.
Розрізняють два види реалізації цифрового фільтра: апаратний та програмний. Апаратні
цифрові фільтри реалізуються на елементах інтегральних схем, тоді як програмні реалізуються
за допомогою програм, виконуваних процесором. Перевагою програмних перед апаратними є
легкість втілення, а також налаштувань та змін, а також те, що у собівартість такого фільтра
входить тільки праця програміста. Тому для проектування фільтра в даній роботі обрано
програмний підхід. У якості програмного забезпечення обрано пакет програмного забезпечення
MATLAB.
Для розрахунку цифрового смугового фільтра у середовищі MATLAB слід вказувати 3
параметри: порядок фільтру, пульсацію у смузі пропускання та частоти зрізу. Також параметром
може бути тип фільтру. Зупинимось на фільтрі Чебишева другого

роду. Порядок фільтру –

безрозмірна величина і вказує на порядок поліному знаменника (і чисельника) передатної
функції фільтру. Цей параметр впливає на точність, яку буде мати відфільтрований сигнал у
порівнянні із вхідним. Зупинимось на значенні 10. Такий порядок забезпечить точність до
четвертого знаку після коми і не перевантажить ПЕОМ надмірною кількістю розрахунків [2 ].
За отриманими вимогами побудувано фільтр Чебишева другого роду, амлітудно-частотна
характеристика якого зображена на рис.2.

Рис. 2. Амлітудно-частотна характеристика цифрового смугового фільтра
З метою перевірки функціонування роботи фільтра (рис.3) на його вхід подається
тестовий композитний сигнал, що містить зондуючий тон частотою 226 Гц, сигнал перешкоди з
частотою 50 Гц, іпсі- чи контралатеральний стимулюючий тональний сигнал з частотою 500 Гц
(його частота є найближчою до зондуючого) та «білий шум».
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Рис. 3. Результати тестування цифрового смугового фільтра
Як зображено на рис.3, усі зазначені вище сигнали, що подаються на вхід фільтра, окрім
тих, що потрапляють у смугу пропускання, приглушуються.
Таким чином, отримані результати моделювання свідчать про те, що синтезований
цифровий смуговий фільтр забезпечує вирішення завдання та досягнення поставленої в роботі
мети.
В подальшому доцільним буде проведення дослідження функціонування фільтра у часовій
області при наявності у вхідному сигналі акустичного рефлексу, а також для умов змінювання
частоти зондуючого тону в діапазоні від 220 Гц до 232 Гц, що є допустимим згідно технічних вимог
міжнародного стандарту ISO до імпедансометричного обладнання.
Висновки
В роботі запропоновано удосконалення структури імпедансометричного каналу аналізатора
середнього вуха шляхом реалізації процедури смугової фільтрації зондуючого (вимірювального)
тону частотою 226 Гц на програмному рівні за допомогою DSP-процесора. Це дозволяє скоротити
апаратурні витрати на реалізацію каналу, забезпечивши при цьому стабільність характеристик
синтезованого цифрового смугового фільтра.
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IPSEC ДЛЯ ЗАХИСТУ IP-ТЕЛЕФОНІЇ
У. В. Швець
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: ulyana.manya@rambler.ru
В статті розглянуто метод захисту голосової інформації при передачі за допомогою
IP-телефонія в цифровому вигляді. Перевагою IP-телефонії є дешевизна зв’язку.
IP-безпека (IPSec) дозволяє забезпечувати захист внутрішніх мереж, а також
створювати безпечні рішення на базі віртуальної приватної мережі для зв'язку через
зовнішні мережі (Інтернет).
The paper considers method of protection in the transmission of voice information using
IP-telephony digitally. The advantage of IP-telephony is low cost provider.
IP-security (IPSec) allows protect internal networks, and create safe solutions based on
virtual private networks to communicate over the external network (Internet)
Ключові слова: захист, безпека, VoIP, IP-телефонія, IPsec.
Key words: protection, security, VoIP, Voice over IP, IPsec.
Вступ
Останнім часом все більше звертає на себе увагу технологія VoIP, що забезпечує
передачу голосової інформації через Інтернет використовуючи IP-протокол. Технологія, що
називається IP-телефонія, дає можливість користувачам Інтернету спілкуватись між собою за
допомогою серверів обробки голосу. Так як цей механізм надає нові послуги і зменшує витрати
на комунікацію, він швидко знайшов своє застосування у сфері бізнесу, освіти, в державних та
приватних установах.
Існує можливість, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, отримати через
Інтернет доступ до шлюзів. Шлюз представляє собою пристрій, до якого з одного боку
підключено телефонні лінії, а з іншої – IP-мережа (наприклад, Інтернет). Мова користувача, що
говорить в мікрофон, дискретизується і відцифровується, а потім у вигляді пакетів передається
до шлюзу, де перетворюється у голосову форму [1]. Звісно після цього зменшується
розбірливість мови.
Але навіть менш розбірливу мову потрібно захищати, якщо вона несе в собі важливу і
таємну інформацію. Для захисту зв’язку можна використовувати IPsec-шифрування для від
цифрованого потоку голосових даних. IPsec (скорочення від IP Security) — набір протоколів для
забезпечення захисту даних, що передаються за допомогою протоколу IP, дозволяє
здійснювати підтвердження справжньості та/або шифрування IP-пакетів. IPsec також містить в
собі протоколи для захищеного обміну ключами в мережі Інтернет.
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Призначення IPSec
IP-безпека (IPSec) дозволяє забезпечувати захист внутрішніх мереж, а також створювати
безпечні рішення на базі віртуальної приватної мережі для зв'язку через зовнішні мережі
(Інтернет). Технологія IPSec була розроблена групою IETF (Internet Engineering Task Force) і є
галузевим стандартом шифрування трафіку TCP/IP.
Служби безпеки IPSec призначені забезпечити цілісність, конфіденційність і перевірку
автентичності даних, а також захист від їх повторного використання для отримання доступу.
Протокол IPSec (Internet Protocol Security) є протоколом безпеки, включеним до стеку
протоколів TCP/IP. IPSec отримав визнання як стандарт для надійної комунікації по IP. Він
використовується як розширення IPv4 і є невід'ємною складовою частиною IPv6.
IPSec працює на мережному рівні стека TCP/IP і, таким чином, він є прозорим для
додатків, завдяки чому безпеку за допомогою IPSec можна забезпечувати в багатьох різних
середовищах без необхідності зміни додатків.
Протокол IPSec іноді ще називають протоколом тунелювання третього рівня (Layer-3
Tunneling). Тунель IPSec між двома локальними мережами може підтримувати безліч
індивідуальних каналів передачі даних, внаслідок чого додатки даного типу одержують переваги
щодо масштабування в порівнянні з технологією другого рівня.
Протокол IPSec застосовується головним чином в рішеннях VPN (Virtual Privat Network) в
двох областях:
− для організації захищених з'єднань між офісами (філіями);
− для захисту віддаленого доступу користувачів.
У разі VPN між офісами, трафік між двома локальними мережами проходить через
міжмережеві екрани (Firewall), маршрутизатори чи крипто-шлюзи з підтримкою IPSec з обох
боків з'єднання. Шлюз шифрує пакети IP і відправляє їх через загальнодоступну мережу далі до
шлюзу призначення, де ті розшифровуються і аутентифікуються. У разі віддаленого доступу
шифрування і подальшу передачу пакетів бере на себе клієнтська програма на віддаленій
робочій станції [2].
Робота IPsec
В роботі протоколів можна виділити п’ять етапів:
1. Перший етап починається зі створення на кожному вузлі, що підтримує стандарт IPsec,
політики безпеки. На цьому етапі визначається який трафік підлягає шифруванню, які
функції і алгоритми можуть бути використані.
2. Другий етап є по суті першою фазою IKE (Internet Key Exchange). Її мета – організувати
безпечний канал між сторонами для другої фази IKE. На другому етапі виконуються:


Аутентифікація і захист ідентифікаційної інформації вузлів



Перевірка відповідностей політик IKE SA (Security Association) вузлів для безпечного
обміну ключами
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Обмін Діффі-Хеллмана, в результаті якого у кожного вузла буде спільний секретний
ключ



Створення безпечного каналу для другої фази IKE

3. Третій етап – є другою фазою IKE. Його завданням є створення IPsec тунелю. На
третьому етапі виконуються наступні функції:


Узгоджуються параметри IPsec SA по захищаємий IKE SA каналу, створеному в
першій фазі IKE



Встановлюється IPsec SA



Періодично здійснюється перегляд IPsec SA, щоб переконатися в її безпеці



(Опціонально) виконується додатковий обмін Діффі-Хеллмана

4. Робочий етап. Після створення IPsec SA починається обмін інформацією між вузлами
через IPsec-тунель, використовуються протоколи та параметри, встановлені в SA.
5. Припиняють діяти поточні IPsec SA. Це відбувається при їх видаленні або при закінченні
часу життя (в байтах інформації, переданої через канал, або в секундах), значення якого
міститься в SAD (Security Associations Database) на кожному вузлі. Якщо потрібно
продовжити передачу, запускається фаза два IKE (якщо потрібно, то і перша фаза) і далі
створюються нові IPsec SA. Процес створення нових SA може відбуватися і до
завершення дії поточних, якщо потрібна безперервна передача даних [3].

Висновки
Для

захисту

інформації,

що

передається

за

допомогою

IP-телефонії,

можна

використовувати IPsec. Цей набір протоколів забезпечить безпеку P2P (з’єднання точка-точка)
VoIP за допомогою використання альтернативного шифрування. На відміну від інших
протоколів, він працює на мережевому рівні, це робить IPsec гнучким, так що він може
використовуватися для захисту будь-яких протоколів, що базуються на TCP та UDP.
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УДК 004.318
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНВЕЄРНОГО MIPS ПРОЦЕСОРА ДЛЯ FPGA
Ю.І. Попов, Є.В. Короткий
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У

статті

проаналізовано

недолік

однотактної

реалізації

мікропроцесорів

з

архітектурою MIPS. Показано переваги конвеєрної реалізації та основні виникаючі
проблеми. Запропоновано реалізацію власного набору інструкцій.
The paper analyzes the deficiency of single-cycle implementation of microprocessors
with MIPS architecture. Advantages of pipeline implementation and major problems are shown.
Proper instruction set is proposed.
Ключові слова: MIPS архітектура, однотактна реалізація, конвеєр, периферійний
пристрій..
Key words: MIPS architecture, single-cycle implementation, pipe, peripheral device.
Вступ
Мікроконтролери, присутні на ринку програмованих пристроїв, не завжди включають
периферію, необхідну для вирішення задачі, або навпаки забагато зайвої периферії, що додає
вартості та енергоспоживання. Використання процесорних ядер, особливо з відкритим вихідним
кодом, дозволяє створити систему на кристалі саме з тією периферією, що потрібна для
вирішення

задачі

та

максимально

оптимізувати

проект.

Якщо

прийнято

рішення

використовувати в проекті на FPGA/ASIC процесорне ядро, важливо реалізувати його на базі
відомої архітектури для якої написані ефективні компілятори та засоби відлагоджування.
Процесорна архітектура MIPS [1] в цьому плані є одним з найкращих рішень, оскільки це
перевірене часом та надійне рішення, що застосовується протягом десятків років у широкому
колі задач – від вбудованих систем і мобільних пристроїв до суперкомп'ютерів. Важливо, що
архітектура MIPS не ліцензована (за винятком кількох інструкцій). Іншими словами, інструкції
MIPS не захищені патентами і за їх реалізацію не треба платити (у порівнянні, наприклад з ARM,
де всі рішення захищені патентами, з високими цінами за ліцензії на використання). Таким
чином, створення IP ядра конвеєрного MIPS процесора з відкритим вихідним кодом є
актуальною задачею та метою даної роботи.
Архітектура MIPS
Архітектура MIPS містить в собі основні ознаки RISC обчислювальних систем [2]:
 обмежена кількість інструкцій, що виконують лише найпростіші операції;
 мала кількість форматів та однакова структура інструкцій;
 велика кількість регістрів загального призначення (кілька десятків);
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 інструкції арифметико-логічного пристрою оперують лише регістрами загального
призначення;
 роздільна пам'ять для програм та даних (Гарвардська модель);
 обмін даними між регістрами загального призначення та зовнішньою пам’яттю
виконується за рахунок інструкцій завантаження (load) та збереження (store). Це єдині
інструкції, що працюють із зовнішньою памяттю;
Всі інструкції архітектури поділяються на три типи: регістровий (R-type), безпосередній (Itype), переходів (J-type). Структуру інструкцій трьох типів наведено на рис.1.

Рис. 1. Структура інструкцій архітектури MIPS
Можливі дві реалізації архітектури MIPS – однотактова та конвеєрна. При однотактовій
реалізації кожна інструкція виконується за один період частоти синхронізації. В такому випадку
керуючі сигнали розповсюджуються до усіх складових системи одночасно. Головним недоліком
однотактної реалізації є завеликий період частоти синхронізації. Внаслідок чого усі інструкції
потребують часу для виконання, який займає інструкція з максимальною затримкою. У випадку
МІPS це інструкція завантаження слова lw.
Детальний опис принципу роботи однотактної реалізації наведено в [3].
Конвеєр MIPS
Обчислювальний конвеєр – це спосіб організації обчислень з метою підвищення їх
продуктивності (збільшення частоти роботи обчислювального пристрою).
Детальний опис принципу роботи конвеєрної реалізації наведено в [4].

Рис. 2. Конвеєрна організація
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Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е
При роботі

конвеєра

створюються ситуації,

коли наступна

інструкція не може

виконуватися у наступному тактовому циклі. Такі ситуації мають назву конфліктні і поділяються
на три типи.
Структурні конфлікти виникають, коли інструкції на різних стадіях конвеєра потребують
використання ресурсу, що може працювати лише з одною інструкцією в кожен момент часу..
Конфлікти даних виникають, якщо конвеєр має бути зупинений, бо одна стадія має чекати
завершення іншої.. Метод боротьби має назву обходження.
Конфлікт керування виникає, коли інструкція не може бути виконана, бо не є правильною
послідовність адрес інструкцій. Цей тип конфлікту також має назву конфлікту умовного
переходу. При такому конфлікті виникають «бульбашки» в конвеєрі – інструкції, що не
виконують корисних дій.
Згідно класичному рівнянню продуктивності процесорного пристрою:

Час виконання кількість інструкцій кількість тактових
тривалість
=
*
*
програми
у програмі
циклів на інструкцію тактового циклу
(1)
Конвеєризація дозволяє зменшити тривалість тактового циклу залишаючи кількість
тактових циклів на інструкцію незмінною, як і в однотактній реалізації. При цьому зменшується
час виконання програми і, як наслідок, програма виконується швидше. Але остаточний висновок
про швидкодію залежить від типів використовуваних інструкцій. Адже інструкції умовних
переходів мають показник кількості тактових циклів на інструкцію рівний 2.

Рис. 3. Спосіб формування ШІМ сигналу
Для додавання користувацької периферії достатньо включити регістри периферійного
пристрою в адресний простір процесора. Так при реалізації контролера широтно-імпульсної
модуляції [5] (ШІМ) необхідні регістри – це регістр статусу/налаштування, регістр лічильника та
регістр

порівняння.

Звертатись

до

даних

регістрів

необхідно

командами

завантаження/збереження. На рис.3 продемонстровано спосіб формування ШІМ сигналу.
Апаратний синтез у середовищі Quartus II
На мові Verilog створено конвеєрну реалізацію MIPS процесора, яка підтримує наступні
інструкції: add, sub, and, or, xor, slt, addi, slti, andi, ori, xori, lw, sw, beq, bne, j, sll, srl, sra. Конфлікти
даних усунено за допомогою методу обходження, а конфлікти керування – записом порожньої
команди в регістр інструкцій на наступному такті. Також реалізовано контролер широтно
імпульсної модуляції.
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Для синтезу обрано мікросхему компанії Altera сімейства Cyclone II EP2C35F672C6.
Результати синтезу є такими:
 загальна кількість логічних елементів 1463 / 33216 (4%);
 загальна кількість регістрів 686 / 33216 (2%);
 загальна кількість бітів пам’яті 4096 / 483 840 (1%)
 максимальна тактова частота 87,58 МГц.
Висновки
За результатами виконаної роботи можна зробити висновок, що на основі архітектури
MIPS можна створювати власні мікропроцесорні ядра з довільною кількістю підтримуваних
інструкцій і довільною кількістю периферійних пристроїв. Користувацька програма містить певну
кількість різновидів інструкцій і тому не обов’язково мати ядро, яке підтримує повний перелік
команд. В залежності від необхідної швидкодії можлива або однотактна, або конвеєрна
реалізація. Конвеєрна реалізація дозволяє збільшити тактову частоту, але при цьому
збільшуються апаратурні затрати (площа кристалу зростає). Результатом виконаної роботи є
конвеєрна реалізація MIPS процесору на мові Verilog, що займає 6% ресурсів FPGA Cyclone II
EP2C35F672C6 та може працювати на частоті до 87,58 МГц за результатами апаратурного
синтезу в САПР Quartus II. Вихідний код запропонованої реалізації можна завантажити за
адресою [6].
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УДК 636.082.474
ЦИФРОВИЙ БЛОК УПРАВЛІННЯ ІНКУБАТОРОМ
О.Д. Кривець
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: olegarh94@gmail.com
В даній роботі розглянуті питання проектування цифрового блоку управління
інкубатором. Описано загальні функції інкубатора, розроблено структурну схему блоку,
описано принципи роботи та технічні характеристики пристрою.
The questions of the incubator digital control unit design are considered in this paper.
General functions of the incubator are described, the block diagram is developed as well as the
principle of operation and technical features are described.
Ключові слова: Інкубатор, блок управління, датчик SHT21, GSM/GPRS модуль Sim900.
Key words: Incubator, control unit, sensor SHT21, GSM / GPRS module Sim900.
Вступ
Птахівництво завжди було однією з найефективніших і рентабельних галузей сільського
господарства. В результаті розвитку селекції в даний час є можливість отримувати більші обсяги
продукції птахівництва, значно покращивши її якість. В цьому процесі велику роль відіграють
інкубатори. Великою мірою, від нього залежить відсотковий вихід здорового молодняка, а в
подальшому – кількість і якість випущеної продукції.
Інкубатор - це машина, яка створює і підтримує задану температуру; відносну вологість
повітря, газообмін і поворот лотків з яйцями під час інкубації яєць і виведення молодняка
сільськогосподарської птиці[1].
Сучасний рівень розвитку мікропроцесорних технологій дає можливість розширити
фунціонал

будь-якого

пристрою.

Використання

мікропроцесорних

засобів

в

виробах

промислового та побутового призначення приводить до підвищення надійності виробів,
зниженню вартості, збільшення енергоефективності, зменшенню габаритних розмірів та дає
можливість багаторазово скоротити терміни розробки.
На сьогоднішній день асортимент інкубаторів дозволяє вибирати під свої потреби різні
варіанти технічного обладнання, які підтримують мікроклімат, оскільки саме підтримка заданої
температури, вологості та ефективний механізм повороту яєць, шляхом різних конструкторських
рішень, дають високі результати.
Метою роботи є проектування цифрового блоку управління інкубатором.
Актуальність даної роботи полягає у відсутності на ринку України професійної системи
інкубації для малого та середнього бізнесу при невеликих об’ємах реалізації продукції.
Структурна схема та опис роботи інкубатора
Структурна схема пристрою наведена на рисунку 1.
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Використання живлення від 14В вибрано у зв’язку з забезпеченням безпечного
користування людиною та легкого переходу на додаткове живлення від автомобільного
акумулятора без ускладнення схеми для перетворення з 12В у 220В.
Конструктивно блок управління виконано на базі мікроконтроллера сімейства STM32F100.
В якості РКІ-дисплея обраний недорогий РК-індикатор WH1602A-NGG-CT з вбудованим
контролером HD44780, який може бути з легкістю замінений на аналогічний.
Цифровий
датчик
температури
та вологості
SHT21

GSM/GPRS
модуль SIM900

Вентилятор
12В

Аккумулятор
12В

Нагрівач 12в

Блок управління
Джерело
живлення AC/DC
220B,60Гц/14B 6A

Випаровувач
12В
Кінцевий
вимикач
№1

Мотор
поворота
лотків 12В

Кінцевий
вимикач
№2

Рис. 1. Структурна схема інкубатора.
Датчиками температури і вологості може використовуватися як високоточний SHT-21D,
так і менш точний SHT10 - SHT15. Вибір цифрового датчика SHT21 фірми Sensirion
обумовлений їх високою точністю і наявністю цифрового інтерфейсу. Як показала практика
традиційний спосіб розрахунку вологості на основі показань сухого і вологого термометрів не
дає прийнятного результату через малу швидкості аспірації в інкубаційній камері, і вплив на
показання психрометра тиску повітря, яке буде вище атмосферного при роботі вентилятора
системи повітрообміну інкубатора. На практиці різниця в показаннях гігрометра на основі
психрометричного методу, цифрового датчика вологості SHT-21 і механічного гігрометра на
основі кінської волосини досягала 20% (40% вологість в камері, розрахована за показаннями
психрометра, 63,4% показання датчика SHT-21 і близько 60% свідчення волосяного гігрометра).
Для повороту лотків використовується автомобільний склопідіймач, що являє собою
двигун постійного струму з редуктором , який управляється Н-мостом на польових транзисторах,
що дає змогу повертати лотки інкубатора в двох напрямках.
Кінцеві вимикачі застосовуються для обмеження амплітуди повороту лотків.
GSM/GPRS модуль Sim900 від компанії Simcom використовується для управління
інкубатором на відстані. Даний модуль передає актуальні дані по GSM протоколу про технічний
стан інкубатора. За допомогою модуля оператор має змогу змінити налаштування відправляючи
на інкубатор SMS запити. Також блок управління в критичних ситуаціях буде відсилати
користувачу повідомлення з кодом аварійної ситуації.[2]
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Вентилятор застосовується для конвекції повітря всередині інкубатора. З його допомогою

забезпечується рівномірний прогрів всього об’єму інкубатора та запобігається застій повітря.
Конструктивно випаровувач являє собою вентилятор, який знаходиться над водою. Коли
потрібно підняти рівень вологи, то контролер його вмикає і під дією потоку повітря
випаровування води з резервуару пришвидшується. Внаслідок чого рівень вологи збільшується.
Технічні характеристики проектованого цифрового блоку управління інкубатором
Розроблюваний блок управління інкубатором має такі основні характеристики:


підтримка заданої температури у діапазоні 30°С ... 50°С;



підтримка заданої вологості у діапазоні 20% ... 90%;



регулювання гістерезису температури у діапазоні 0,1°С … 0,9°С з кроком 0,1°С;



регулювання гістерезису вологості у діапазоні 1%…9% з кроком 0,1%;



автоматичний поворот лотків після закінчення заданого проміжку часу 1…6 годин;



звукова сигналізація відхилення параметрів мікроклімату за межі номінальних значень;



щоденне SMS сповіщення стану інкубатора, а також при відключенні основної мережі та
при відхиленні від граничних параметрів інкубації;



буквено-символьний РКІ дисплей;



підстроювання показань температури і вологості для компенсації відхилень датчика;



реверс лотків при натисканні кнопки ручного управління поворотом;



автоматичний перехід до резервної системи живлення на автомобільному акумуляторі
12В під час відключення основного джерела електроенергії.
Висновки
Розроблюваний блoк управлiння iнкубатором являє coбoю невелику плату, яка

вcтанoвлюється вcерединi завoдcькoгo iнкубатoра абo iнкубатoра викoнанoгo власноруч та
дoзвoляє пoвнicтю автoматизувати прoцеc iнкубацiї. При наявнocтi такoгo приладу дocтатньo
закласти в iнкубатoр відібрані яйця i oдин раз на тиждень пiдливати вoду у випаровувач. Прo
вcе iнше прилад пoдбає самостійно. Пiдхoдить приcтрiй дo iнкубатoрів рiзноманітних рoзмiрiв:
вiд пoбутoвих на два деcятка яєць, дo прoмиcлoвих на кiлька тиcяч. Мoжливicть налаштування
параметрів iнкубацiї в ширoких межах дoзвoляє вивoдити будь-яку птицю. Проектування даного
цифрового блоку управління інкубатором дозволить перейти до реалізації експериментального
зразку.
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УДК 621.316.4
ІНДИКАТОР РУХУ У ПРОГРАМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW
О.В. Вітрук, П.О. Яганов, канд. техн. наук
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: Equality1225@gmail.com
Для комп'ютерних систем відеоспостереження розроблено програмний модуль
індикатора

руху

в

середовищі

графічного

програмування

LabVIEW.

Використані

можливості порівняння матриць пікселів зображення об'єкта спостереження для
виявлення

руху

в

кадрі.

Віртуальний

прилад

відображає

поточне

зображення

відеокамери, реагує на зміну положення об'єктів в кадрі, створює відеофайл і журнал
тривожних подій.
The program module of movement indication for the computer video surveillance
systems was designed using the development environment for a visual programming language
LabVIEW. The ability to compare the arrays of pixels in the image of the surveilled object was
used to detect motion in the frame. A virtual device displays the current image from the
camera, detects the changes in the position of the objects in the frame, creates video files and
writes to the critical occurrences log.
Recommendation for preparation of papers for publication in conference proceeding are
given in these materials.
Ключові слова: системи відеоспостереження, індикатор руху, LabVIEW.
Key words: surveillance systems, motion detector, LabVIEW.
Вступ
Детектори та індикатори руху є невід’ємними складовими сучасних систем контролю і
управління доступу, систем безпеки та охоронних сигналізацій, автоматизованих систем
управління тощо. Їх реалізація можлива на основі різноманітних фізичних ефектів за допомогою
вимірювальних

перетворювачів.

Так

функціонують

оптоелектронні,

акустоелектронні,

піроелектричні та інші датчики руху, які здійснюють функціональне перетворення координати
об’єкта спостереження у електричний сигнал [1, 2]. Цей сигнал після відповідної обробки
надходить на відповідні пристрої і системи, які реагують на нього згідно з їх функціональним
призначенням.
Розвиток комп’ютерних технологій, їх апаратного та програмного забезпечення дали
потужний поштовх розширенню можливостей створення нових детекторів руху. Їх відмінність
полягала у тому, що вони аналізували відеоінформацію, знаходячи у ній ознаки, які свідчили про
зміну положень об’єкта спостереження. У потоковому відео наступний відеокадр попіксельно
порівнювався з попереднім відеокадром. Відмінності, які виявлялись, несли інформацію про
зміну координат об’єкта, за якими можна визначити напрямок і швидкість руху. Такі
відеодетектори відразу знайшли своє місце у складі комп’ютерних систем відеоспостережень,
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оскільки не вимагали додаткових апаратних засобів для розширення функціональних
можливостей цих систем. Більшість з них є захищеними програмними продуктами. Внесення
змін чи модернізація системи повинна відбуватись за згодою і за участі власника авторських
прав на неї. Як правило, це супроводжується додатковими витратами користувача.
Альтернативним рішенням можуть бути системи, які реалізовані на програмних модулях,
кожний з яких створюється на базі відкритого доступу до бібліотек програмних продуктів. Синтез
цих модулів у складну комп’ютерну систему здійснюють з використанням технологій, доступ до
яких забезпечується рядом провідних фірм. До них, зокрема, належать технології National
Instruments [3]. У роботі представлено програмне рішення індикатора руху засобами
середовища графічного програмування LabVIEW версії 14.0 з використанням бібліотеки National
Instrument Vision Acquisition Software. Завдяки цьому у якості пристрою збору даних може
виступати будь-яка відеокамера, яка використовує інтерфейси зв’язку USB або SATA. Також
бібліотека працює з мережевими камерами, що підключаються через Ethernet та Wi-Fi.
Програмний модуль індикатора руху
Модуль відеодетектора складається з чотирьох логічно зв'язаних блоків, які відображені
на блок-діаграмі (рис. 1).

Рис. 1. Блок-діаграма відеодетектора
Блок 1 здійснює ініціалізацію відеокамери, її налаштування, створення сесії для запису
потокового відео у відеофайл та налаштування його параметрів, запуск та підтримку
функціонування While-циклу, виведення зображення кадру на панель користувача. Після
захоплення опорного відеокадру, з яким будуть порівнюватись наступні відеокадри, у блоці 2
відбуваються математичні операції над

матрицями пікселів сусідніх відеокадрів з метою

виявлення різниці інформації. Ця різниця відтворюється відповідною гістограмою. Зміна
чутливості детектору відбувається за бажанням користувача з метою уникнення реакції
детектора на несуттєвий рух у кадрі (випадкові птахи, тварини тощо). Блок 2 і є власне
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програмним детектором руху. Він передає інформаційний сигнал на панель користувача для
індикації події, на яку налаштований детектор. Блок 3 реалізує функцію запису відеоархіву та
журналу подій. Блок 4 реалізує коректну зупинку роботи програми. Оскільки датчик руху працює
у циклічному режимі, то на основі кадрів, записаних у буфер, створиться та збережеться
відеофайл, доступний для подальшого перегляду. Закриття сесії роботи з відеокамерою
супроводжується очищення пам’яті, виділеної для роботи пристрою.
Панель користувача (рис. 2) містить елементи управління та індикатори, за допомогою
яких оператор здійснює ввід/вивід даних та контролює роботу індикатора. Розроблений прилад
відтворює зображення відеокамери в реальному часі, а налаштування параметрів процесу
збору інформації, перегляд відеофайлів кадрів спрацювання відеодетектора та журналу подій
здійснює користувач.

Рис. 2. Панель користувача індикатора руху
Дизайн

вікна

може

бути

змінений

за

бажанням

користувача

без

порушення

функціональності пристрою. Бібліотека LabView налічує тисячі готових програм, документацію, а
також велику кількість інструментів для створення нових повноцінних програмних продуктів
різноманітного призначення. Їх можна використовувати як готові шаблони для синтезу і
конфігурування нових віртуальних приладів, адаптуючи до конкретної задачі і конкретного
користувача з його персональними уявленнями про оптимальний дизайн та функціональні
потреби.
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Висновки
Розроблений індикатор руху може бути використаний як базове рішення для подібних

пристроїв у системах комп’ютерного відеоспостереження. Оскільки він реалізований як
програмний модуль у середовищі графічного програмування LabVIEW, його відрізняє гнучкість і
висока адаптаційна здатність. Адже і процес збору та обробки даних, і панель користувача
можуть бути змінені швидко і легко завдяки широкій палітрі доступних програмних інструментів.
Тому конкретні характеристики і параметри віртуального приладу не слід розглядати
довершеними, оскільки оптимальне функціонування визначається не стільки його власними
можливостями, скільки вдалою інтеграцією до складу конкретної системи.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розширенні функціональних можливостей та
поліпшенню параметрів розробленого приладу.
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СЕКЦІЯ №6: «ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА
ТЕХНІКА»
УДК 004.056.5
СУЧАСНІ СХЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
Ю.А. Гірік
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: giyuriu@gmail.com
В даній статті розглянуто побічне електромагнітне випромінювання, методи захисту
від витоку інформації випромінювання та зміни параметрів генераторів шуму 70-х років у
порівняння з сучасними аналогами.
This article describes side electromagnetic radiation, security measures that disallow
information leaks and changes in noise generators parameters compared to modern noise
generators.
Ключові слова: генератор, шум, параметри.
Key words: generator, noise, parameters.
Вступ
XXI-століття називають століттям інформації. З масовим розповсюдження персональних
комп’ютерів компанії, корпорації, звичайні люди і уряди країн почали використовувати їх для
зберігання особистої та секретної інформації. Відтак з’явився новий для зловмисників спосіб її
отримання. І хоча проблема виточку інформації через канали побічного випромінювання та
наводки засобів обчислювальної та оргтехніки вперше звернула на себе увагу спеціалістів ще
спочатку 20 століття. Однак детальні дослідження почались лише з 50х років. І при цьому
більшість робот була закрита. Відкриті дослідження почали з’являтись в публікаціях лише в 80х.
Відносна простота і непомітність отримання інформації постійно призводять до вдосконалення
методів та приладів захисту.
Побічне електромагнітне випромінювання
Робота персонального комп’ютера, як і будь-якого іншого електронного приладу,
призводить до електромагнітного випромінювання в радіодіапазоні. Для ПК це випромінювання
знаходиться в межах до 3ГГц, з максимумом в полосі 50-300 МГц. Такий широкий діапазон
пояснюється

високою частотою прямокутних імпульсів які використовуються для передачі

інформації, що призводить до випромінювання як з високими гармоніками так і з гармоніками
менших порядків [1].
Характер електромагнітного поля змінюється в залежності від відстані його прийому. Для
ближньої ділянки ця відстань значно менше довжини хвилі і поле має виражений магнітних
характер. Для віддаленої ділянки воно має електромагнітний характер і розповсюджується у

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

182
р

вигляді плоскої хвилі, енергія якої ділиться порівну між електричною та магнітною складовими
[1].
При наявності декількох джерел випромінювання вони перехресно впливають один на
одного і створюють в приміщенні поле завад. Величина цього поля та фазова направленість
визначається числом та інтенсивністю джерел випромінювання, розмірами приміщення та
матеріалами з яких виготовлені прилади та стіни приміщення. Чим менше приміщення і чим
ближче розташовані прилади тим більшою буде інтенсивність поля завад.
Методи захисту
Для захисту від витоку інформації застосовують пасивні та активні методи захисту. До
пасивних відносять: екранування корпусу приладу, стін приміщення, та засобів кабельних
комунікацій, нанесення спеціальних непрозорих для електромагнітного випромінювання
матеріалів на внутрішні стінки приладу, розміщення джерел випромінювання максимально
віддалено від межі контрольованої зони, використання трансформаторів для розв’язки джерела
і споживачів, використання пригнічуючих фільтрів в інформаційному колі, колі живлення та
заземлення. До активних відносять використання широкосмугових генераторів шуму в лініях
зв’язку, в приміщеннях чи в самих приладах обробки особистої, закритої чи секретної
інформації.
Пасивні методи, окрім раціонального розміщення джерел випромінювання, потребують
значних вкладень ресурсів, як фінансових так і часу. Наприклад, екранування всього
приміщення потребуватиме комплексної заміни стін, ліній електропередачі, ізоляцію труб, зміни
інтер’єру, введення строго регламенту при ремонтних роботах, та періодичні перевірки
захищеного таким чином приміщення на наявність записуючих пристроїв, що викликає
складнощі в сучасних офісних приміщеннях.
Активні методи потребують значно менших вкладень у порівнянні з пасивними оскільки не
потребують будь-яких змін в приміщенні чи інших приладах. Функціональних контроль таких
методів захисту також значно спрощений, оскільки взяти генератор шуму для перевірки
простіше ніж звільнити ціле приміщення. Також цей метод, при достатній потужності генератора
шуму,

унеможливлює

витік

інформації

через

приховані

передавачі,

оргтехніку,

лінії

електропередачі та заземлення.
Зміни параметрів генераторів шуму
Розглянемо як змінювались параметри та функції генераторів шуму на прикладі
радянського генератора шуму П-219АМ та сучасного генератору шуму РІАС-4ШЛ/Н. Ці прилади
призначенні

для

активного

приховування

сигналів

паразитного

акустоелектричного

перетворення в мовному частотному діапазоні в телефонних кабелях захищених телефонних
мереж. Приклади є доречними так як останній розроблявся для заміни П-219АМ. І зміни в
характеристиках та функціоналі ілюструватимуть нові вимоги до сучасних приладів захисту
інформації.
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1) спектр частот

сигналу,150—10 000 Гц, що відповідає звуковому спектру людського голосу,

2) амплітуда

напруги в лініях, 0.4—8В, що визначається рівнем наведеного акустоелектричного сигналу,
порядку 10 мкВ. Відповідно спектр частот та рівень шуму який генерується П-219АМ достатній
для забезпечення необхідної інтенсивності поля завад[2,3].
Під впливом часу та нових вимог певна кількість параметрів змінилась. З’явились нові
властивості. Кількість каналів збільшилась вдвічі, з 48 несиметричних і 16 симетричних в П219АМ, що дозволяє покривати більшу кількість ліній з меншим загальним енергоспоживанням.
Зменшення маси в двічі, з 30 до 15 кг, та об’єму, в 1.8 рази, пов'язано з процесом загальної
мініатюризації при переході до більш щільних інтегральних мікросхем та використання більш
легких та сучасних матеріалів. Збільшилась споживча потужність, що пов’язано зі збільшенням
кількості каналів.
Найбільші зміни з’явились в системі функціонального контролю. З’явилась можливість
автономної роботи приладу. До сучасного генератора шуму РІАС-4ШЛ/Н входить програмне
забезпечення для віддаленого спостереження за станом приладу та впровадження, окрім
ручного, автоматичного керування, з встановленням періодичної перевірки стану каналів та
передачі інформації на ЕОМ. Сучасний генератор шуму працює в обмеженому температурному
діапазоні і вологості що обумовлено його використанням в закритих приміщеннях. Високий
захист від вологи П-219АМ пояснюється його використанням на кораблях у відкритому морі, де
вологість досягає рівня 65-75%. Була збільшена точність вимірювання, з +-1дБ до +-0.1дБ,
завдяки використанню мікроконтролера для розрахунків та переходу від стрілочного методу
відображення до цифрового [2,3].
Висновки
Як бачимо вимогою часу є автоматизація та віддалений контроль, менші габарити і маса,
підвищена точність вимірювання рівня в лінії. Водночас зменшена надійність виявилась
задовільною і діапазон робочих температур був зменшений так само як і максимальна робоча
вологість в приміщенні. Застосування генератору шуму дає змогу використовувати його для
активного приховування сигналів паразитного акустоелектричного перетворення в мовному
частотному діапазоні в телефонних кабелях захищених телефонних мереж і дає перспективи
для розробки більш надійних систем.
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ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗТАШУВАННЯ ОХОРОННИХ ДАТЧИКІВ
Пушкар І.А.
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В даній статті предс тавлений практичний приклад оптимізації розташування
охоронних датчиків в складському приміщенні.
This paper presents a practical example of optimizing the location of alarm sensors in
the storeroom.
Ключові слова: охоронні датчики, складське приміщення.
Key words: alarm sensors, the storeroom.
Вступ
При надлишку датчиків на об'єкті (приміщенні) кількість коштів витрачених на надлишкові
(зайві) датчики зростають та відбувається нагромадження шлейфів приймально-контрольного
приладу(ПКП).
Вирішенням цієї проблеми є раціональне розташування датчиків на об'єкті.
Огляд вибраного об’єкта
В якості об’єкта було вибрано складське приміщення розміром 25х15х4м. Приміщення має
два вікна 2х1,5 та гаражні ворота 3х3 м. На рис.1 зображений план приміщення.

Рис.1 План приміщення
Для ефективної охорони матеріальних цінностей, які зберігаються на складі, було
застосовано три типа датчиків:
1) акустичний датчик (датчик розбиття скла);
2) магнітоконтактний датчик;
3) інфрачервоний датчик.
Таким чином буде присутні два ступені захисту.
Перший ступінь

- це магнітоконтактний датчик

який застосовує електромагнітний

принцип роботи геркона (розмиканні контактів внаслідок відсунення магніту ). Другий ступінь -
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інфрачервоний датчик , який реагує на зміну температури об’єктів в зоні виявлення та акустичні
датчики.
Розміщення датчиків
Акустичні датчики призначені для дистанційного виявлення руйнування засклених прорізів
в охоронюваних приміщеннях. Датчики
засклених прорізів

приміщення. Це

розміщуються на відстані не більше ніж 3-8м від

дозволяє сховати

датчик всередині приміщення, аби

унеможливити виявлення акустичного датчика ззовні приміщення.
Магнітоконтактні датчики призначені для блокування дверних і віконних прорізів на
відкривання або зсув з метою виявлення проникнення і формування відповідного сповіщення
шляхом розриву ланцюга тривожної сигналізації. Датчики цього типу розміщуються на частинах
конструкції які при відкриванні знаходяться на максимальному віддалені одна від іншої.
Залишається розібратися с найоптимальнішим розташуванням інфрачервоних датчиків.
У даному випадку слід розміщувати інфрачервоні датчики в кутах приміщень, таким чином
буде максимальне перекриття площі .
На рис.2 зображений невірний спосіб розміщення. Штриховкою показано дальність дії
датчика. Так, площа перекриття максимальна, але ми витрачаємо кошти на зайві датчики та
нагромаджуємо шлейф ПКП, а саме в точках А та D.

Рис.2 Не раціональне розміщення датчиків
Коли будуть відкриватися вхідні ворота, то вони будуть закривати датчик в точці А. Так, як
інфрачервоні датчики реагують на зміну температури, то розташування датчика в точці А не
буде доречним , оскільки ворота закриють зону виявлення датчику, а ворота будуть такої ж
температури як і приміщення. Отже, індикації «тривога» не буде.
У датчика в точці D майже така ж зона виявлення як і у датчика в точці C, але останній
датчик ще контролює вікно. Отже, використання датчика в точці С є більш доречним.
Потрапляння в приміщення через стіну AD майже неможливе в реальному житті, тому
використання датчиків в точках А та D є недоцільне.
Найбільш раціональне розміщення інфрачервоних датчиків зображено на рис.3 .
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Рис.3 Найбільш раціональне розміщення датчиків
Датчик, що розташований в точці B контролює відразу два шляхи потрапляння
зловмисника на об’єкт: через вхідні гаражні ворота та через перше вікно. Другий датчик
контролює друге вікно, таким чином перекриваються всі ймовірні шляхи потрапляння в
приміщення
Висновки
Отже, розташування датчиків є невід’ємною частиною планування та побудови системи
охорони на об’єктах. Оскільки завжди стає проблема інформативності датчиків та затрат на цю
систему. Також було розглянуто оптимальну схема розміщення з меншою кількістю датчиків без
втрат ефективності системи.
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УДК. 621.31
АНАЛІЗ ВПЛИВУ РІВНЯ НАПРУГИ МЕРЕЖІ ТА НАВАНТАЖЕННЯ НА КОЕФІЦІЄНТ
ПОТУЖНОСТІ ТА КОЕФІЦІЄНТ СПОТВОРЕННЯ СТРУМУ В ПРИСТРОЯХ ІЗ ПАСИВНОЮ
КОРЕКЦІЄЮ
Теличко М.М.
НТУУ “КПІ”, Факультет електроніки, Київ, Україна, email:NickUAUndisputed@gmail.com
В

даній

статті

розглядаеться

проблема

компенсації

коефіцієнта

нелінійних

спотворень. Зокрема розглянуто системи з пасивними компенсаторами. Дослідження
систем з компенсаторами

проведено за допомогою додатку Simulink пакету Matlab.

Проведено аналіз впливу компенсаторів на форму напруги у навантаженні та коефіцієнта
нелінійних спотворень. По результатам роботи зроблено висновки.
This article addresses the problem of compensation THD. Considered in particular the
system of passive compensators. Analysis system compensators conducted using Simulink
application package Matlab. The analysis of the impact of expansion joints in the form of load
voltage and THD. The results of the conclusions.
Ключові слова: коефіцієнт спотворення струму, коефіцієнт потужності, моделювання
Key words: total harmonic distortion, power factor, simulation
Вступ
Прагнення до поліпшення масогабаритних показників блоків живлення радіоелектронної
апаратури, зниженню їх вартості а також підвищенню технологічності призвело до широкого
використання на вході блоку живлення випрямляча з С-фільтром, який споживає від мережі
струм короткими імпульсами та має у зв'язку з цим вкрай низький коефіцієнт потужності (χ = 0,3
- 0,5). Випрямлячі з підвищеним коефіцієнтом потужності називаються випрямлячами з
корекцією коефіцієнта потужності або коректорами коефіцієнта потужності (ККП).
Метою даної роботи є дослідження залежності коефіцієнту потужності k p та коефіцієнту
спотворення вхідного струму THD при зміні рівня напруги мережі та величини навантаження.
Дослідження проводилось для схем, що наведені на рис.1, а-в відповідно:

а)

б)
Рис.1
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Моделі

вищезазначених

схем

із

корекцією

коефіцієнта

потужності

та

блоками

вимірювання необхідних данних було створено у середовищі Simulink пакету Matlab.
Моделювання системи з коректорами коефіцієнта потужності та пристроями фіксації
коефіцієнта спотворення струму
В

результаті

моделювання

отримані

значення

активної,

реактивної

та

повної

потужностей, а також коефіціента спотворення вхідного струму.
На рис.2, зображено модель у середовищі Simulink пакету Matlab для схеми рис.1, а .

Рис.2. Модель у середовищі Simulink пакету Matlab

Моделі для схем, які наведені на рис.1, б-в, відрізняються від моделі на рис.2 тим, що в
них враховані відповідно згладжувальний дросель L та компенсуюча ланка VD5  VD7, C1 C2 .
Результати вимірювання активної, реактивної та повної потужностей, коефіцієнта
спотворення в залежності від діючого значення вхідної напруги для схем, наведених на рис. 1,
а-в, подані в табл. 1-3 відповідно.
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135.24

134.91

134.87

135.31

135.86

134.97

135.03

kм

0,586

0,588

0,583

0,587

0,585

0,582

0,585

0,585

Р, Вт

9281

8548
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7168
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THD, %
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84.89

84.62

kм
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0,728

0,729

0,729
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0,729

0,729

0,729
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THD, %

Rн =

Продовження табл.1
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428.5
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457
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68.06
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66.31
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68.95
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0,604
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560.7
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1349
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1232
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Таблиця 2

190
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681.5

627.6
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480.2

435.3

392.7

352.3
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5.095

5.539

5.115
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3.723
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743.4
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426.4
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THD, %

41.40

41.85

42.18

42.13

42.00

41.89

42.19
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0.922

0.923

0.921
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0.922
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16.040

14.400

12.580

11.560

11.280

9.604

9.367

8.364

S, BA

1446

1332

1223

1117

1019

924

833.4

747.7

THD, %

38.30

37.84

38.09

37.88

37.93

38.03

38.50

38.39

kм

0.935

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

0.936

Р, Вт

6475

5964

5473

5004

4563

4134

3729

3356

Q, BAp

194.3

189.2

167

150.9

137.3

124.8

116.6

101.3

S, BA

6747

6215

5694

5215

4755

4297

3877

3481

THD, %

28.87

28.73

28.58

28.95

28.97

28.84

28.74

28.69

kм

0.96

0.96

0.96

0.96

0.96

0.962

0.962

0.964

На рис. 3-5 наведені осцилограми вхідних напруги та струму, а також напруги на
навантаженні

Рис.3 Оцілограми струму та напруг на вході та виході схеми рис.1,а

Рис.4 Оцілограми струму та напруг на вході та виході схеми рис.1,б

Рис.5 Оцілограми струму та напруг на вході та виході схеми рис.1,в
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Проведенні дослідження показали, що коефіцієнт потужності kм та коефіцієнт спотворень
THD

майже не залежать від рівня вхідної напруги, а при зменшенні опору навантаження

зростають. Схема випрямляча з ємнісним фільтром не повинна використовуватись при
потужностях навантаження, більших за 50 Вт, так як вона забезпечує дуже погані значення kм
та THD. Спроба покращити ці показники за рахунок збільшення потужності навантаження
призводить

до

значного

зростання

рівня

пульсацій

на

ємності

фільтра.

Кращими

характеристиками володіє схема рис. 1, б, але її не доцільно використовувати при значних
коливаннях навантаження. Найбільш якісні характеристики забезпечує схема рис. 1, в. З точки
зору вимог до kм та THD, що висуваються стандартами застосування такої корекції реактивної
потужності можливе, але

суттєвим недоліком цієї схеми є значний рівень пульсацій на

навантаженні.
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ПРИСТРІЙ ЗАРЯДУ МОБІЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА ОСНОВІ СОНЯЧНОЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНОЇ
БАТАРЕЇ
Г.С. Казьмірук
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: get.moon.with.neil@gmail.com
У

статті

розроблено

пристрій

живлення

мобільних

приладів

на

основі

полікристалічної сонячної батареї, імпульсного стабілізатора напруги, літій-полімерної
акумуляторної батареї та однотактного зворотньоходового перетворювача напруги.
Представлені структурна схема пристрою заряду мобільних приладів та принципова
схема однотактного зворотньоходовго перетворювача напруги.
The mobile device charger was designed in this article. This device was based on
polycrystalline solar cell, impulse voltage stabilizer, lithium-polymer battery and single-step
voltage transducer. The article also contains block and schematic diagrams of the mobile
device charger and a single-step voltage transducer.
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Вступ
Сучасна техніка знаходиться у стані постійного пошуку альтернативних джерел енергії(1).
Одним із варіантів такого джерла є сонячна енергія(2). Сонячна батарея виступає посередником
між сонцем та споживачем, який надає нам можливість перетворювати сонячне світло на
електричний струм. Ефективність перетворення залежить від багатьох факторів: матеріал
сонячної батареї, її конструкція, розмір та розташування, особливості клімату, природних умов
та інше. Основними технічними параметрами сонячних батарей є: потужність, напруга,
коефіцієнт корисної дії, кількість фотоелементів, розміри панелі і вага(3). Параметри сучасних
доступних матеріалів сонячних батарей наведені у таблиці 1.
Таблиця 1. Параметри доступних сонячних батарей
Параметри

Типи сонячних батарей
Монокристалічна

Полікристалічна

Аморфна

Темно-синій

Синій

Синій

Прямокутна з

Прямокутна

Будь-яка

17-22

12-18

5-6

- при експлуатації

Від -40 до 80

Від -50 до 90

Від -40 до 55

- для оптимальної

Від 15 до 30

Від 20 до 40

Відсутні данні

Колір елементів
Форма елементів

округленими кутами
ККД (орієнтовне), %
Температура, °С
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потужності

Зниження ефективності при
високих температурах

До 25

До 17

Відсутні данні

Від 50 до 70

Від 40 до 50

Від 5 до 10

Так

Так

Ні

Від 5

До 10

Від 50 до 75

(50~60°), %
Зниження ефективності при
хмарності і сутінках, %
Залежність від прямих
сонячних променів
Деградація продуктивності
сонячної панелі на рік, %
Таблиця 2. Параметри доступних сонячних батарей
Типи сонячних батарей
Параметри

Монокристалічна

Полікристалічна

156х156

156х156

210

210

20,9 - 21

19,1 - 20

Потужність, W

5,06

4,56

Напруга, V

0,557

0,541

Струм, A

9,077

8,598

Напруга холостого ходу, U

0,653

0,639

Струм короткого замикання, A

9,68

9,168

Коефіцієнт заповнення, %

79,96

79,35

Розмір, мм
Товщина, нм
ККД, %

Температурній коефіцієнт, %/К
-

Потужності

-0,36

-0,42

-

Струму

+0,04

+0,06

-

Напруги

-0,36

-0,35

Аналіз основних переваг та недоліків сучасних типів сонячних батарей дозволяє зробити
висновки, що оптимальним варіантом є полікристалічна сонячна батарея, яка задовольняє
своєю стабільністю роботи, меншою залежністю від прямих сонячних променів, менш затратним
виробництвом, відносно тривалим строком служби та високим рівнем ККД на тлі доступних
сонячних фотоелементів.

Рис. 1. Загальна структурна схема пристрою заряду мобільних приладів
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Загальна структурна схема пристрою заряду мобільних приладів складається з сонячної

батареї, пристрою заряду акумулятора, акумуляторної батареї та перетворювача рис.1.
Полікристалічна сонячна батарея перетворює сонячну енергію в постійний електричний струм.
Пристрій заряду акумулятора, стабілізує цю енергію до заданого номіналу відповідного
акумуляторній батареї. Напруга на виходах перетворювача складає 5 і 12В. Розгорнута
структурна схема пристрою заряду мобільних приладів зображена на рис.2.

Рис. 2. Розгорнута структурна схема пристрою заряду мобільних приладів
СБ–сонячна батарея; ПЗА–пристрій заряду акумулятора; АБ-акумуляторна батарея; К–ключ;
Т-трансформатор; В–випрямляч; Ф–фільтр ДН–датчик напруги; ПП–пристрій порівнянь; ДОН–
джерело опорної напруги; ПРН–підсилювач різницевої напруги; МТ–модулятор тривалості.
Система керування працює за принципом зворотного зв’язку. На вхід датчика напруги
подається напруга, з сонячної батареї, яка порівнюється з джерлом опорної напруги, після чого
відбувається сигнал помилки, цей сигнал підсилює підсилювач різницевої напруги та передає на
модулятор тривалості у якому реалізовано широтноімпульсний принцип регулювання напруги.
Такий принцип роботи триває, доки напруга сонячної батареї не буде дорівнювати
номінальному значенню напруги акумуляторної батареї.
Таблиця 3. Параметри сонячної і акумуляторної батареї
Сонячна батарея
Матеріал
Напруга, В

Акумуляторна батарея

Полікристал
5

Матеріал
Напруга, В

Літій-Полімер
3,7-4,2

Струм, А

0,8

Струм, А

0,5

Потужність, В

4,2

Ємність, А/год

8,8

Вага, г

190

Вага, г

180

Аналізуючи данні у(4) було обрано літій-полімерну акумуляторну батарею, за рахунок великої
енергоємності та кількістю циклів заряд/розряд. Також суттєвою перевагою є малі товщина і

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

15-17 квітня 2015 року (Київ, Україна)
вага та гнучкий форм-фактор, завдяки чому

195

виробники мають можливість розробляти

акумуляторні батареї будь-якої форми та товщини.
В якості пристрою заряду акумулятора використано імпульсний стабілізатор напруги, який має
можливість зменшувати вхідну напругу до заданого рівня, що реалізується за допомогою схеми
понижуючого імпульсного перетворювача, силова частина якого зображена на рис.3. Система
керування на базі ШІМ-контролера TL494 представлена у структурній схемі пристрою заряду
мобільних приладів рис.2.

Рис.3. Імпульсний стабілізатор напруги
Таблиця 4. Параметри імпульсного стабілізатора напруги
Частота, кГц

100

Напруга, В
-вхід

>5

-вихід

5

Струм, А
-вхід

0,8

-вихід

0,5

Для простоти конструкції та стабільності обрано однотактний зворотноходовий
перетворювач з трансформаторним виходом, який має колекторну обмотку, дві вихідні
вторинні обмотки та обмотку зворотного зв’язку. В цьому перетворювачі застосований
зворотний зв'язок по напрузі одного з каналів, який забезпечує широтно-імпульсну
стабілізацію напруги на виході. Таким чином здійснюється стабілізація закривання, що
впливає на середнє значення вихідних напруг і таким чином здійснюється широтно-імпульсне
регулювання та стабілізація вихідної напруги другого каналу. В зв’язку з тим, що ця напруга
буде стабілізуватися одночасно на всіх інших вторинних обмотках, то це дозволяє зменшити
діапазон змін вхідної напруги на стабілізаторі другого каналу.
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Рис. 4. Принципова схема однотактного зворотноходового перетворювача
Через залежність потужності сонячної батареї від погодних умов на зарядний пристрій не
завжди подається стабільне значення напруги і не завжди це значення може задовольняти
мобільний прилад або акумуляторну батарею, які живляться від сонячної батареї. Завдяки
універсальному перетворювачі ми маємо можливість стабілізувати напругу, тим самим
отримати на виході напругу, що знаходиться в заданих межах при значно більших коливаннях
вхідної напруги і опору навантаження. В залежності від мобільного приладу і ємності
акумуляторної батареї, прилад споживає напругу з певним номінальним значенням. Виходячи с
цих значень у зарядному пристрої встановлюється набір з найпоширенішим серед мобільних
приладів номіналом вихідних напруг.
Таблиця 4. Параметри однотактного зворотноходового перетворювача
Частота, кГц

20

Напруга, В
1 канал

12

2 канал

5

Струм навантаження, А
1 канал

0.1-0.15

2 канал

1-1.5
Висновки

Розроблено пристрій живлення мобільних приладів на основі полікристалічної сонячної
батареї,

імпульсного

стабілізатора

напруги,

літій-полімерної

акумуляторної

батареї

та

однотактного зворотньоходового перетворювача. Пристрій дозволяє використовуючи енергію
сонячної батареї забезпечити живленням мобільні прилади. За рахунок практичності
використаного перетворювача, стабільності імпульсного стабілізатора вихідна напруга залежить
тільки від підключеного мобільного приладу. Такі пристрої можуть застосовуватись військовими,
членами геологічних, археологічних та інших експедицій, туристам. Подальший розвиток таких
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пристроїв дозволить використовувати більше приладів одночасно та реалізувати інші корисні
функції.
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УДК 621.314.6
АНАЛІЗ СХЕМ ДЛЯ ЗАРЯДУ СУПЕРКОНДЕНСАТОРІВ
Ю.В. Кожушко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: julichka_k92@mail.ru
Розглядаються новітні енергонакопичувальні компоненти – суперконденсатори, їх
особливості будови, місце у сучасних електронних системах. Наводиться аналіз схем
заряду ємнісних накопичувачів енергії від промислової мережі.
The latest energy storage devices – ultracapacitors, their structural features and place in
modern electronic systems are reviewed. There are analysis of charge storage capacitor
circuits of industrial network.
Ключові слова: суперконденсатор, ємнісний накопичувач енергії, зарядний пристрій,
імпульсний перетворювач.
Key words: ultracapacitors, capacitive energy storage, battery charger, switching converter.
Вступ
Сучасний рівень розвитку електронної техніки вимагає нових підходів до вирішення
проблеми електроживлення. При автономному живленні важливе питання раціонального
використання

акумуляторної

батареї.

Обов'язково

необхідно

враховувати

специфіку

електроживлення використовуваного пристрою, оскільки більшість сучасних електронних схем
мають досить складну динаміку споживання електроенергії. Значні пікові струми, що властиві
таким приладам при роботі від автономного джерела здійснюють негативний вплив на
акумуляторну батарею, чим значно скорочують термін її експлуатації. Класичні рішення в таких
випадках

– це застосування

електролітичних

конденсаторів. Вони

здатні віддавати в

навантаження досить великі струми, однак процес цей триває не довше декількох мілісекунд, тоді
як на практиці часто потрібно набагато більший час роботи. Таким чином, електронні пристрої зі
складним характером споживання електроенергії не можуть повною мірою обійтися одними лише
батареями, електролітичними конденсаторами, або навіть їх комбінацією. Суперконденсатор
(також відомий як іоністор або конденсатор із подвійним електричним шаром) є відносно новим
методом вирішення цієї проблеми живлення зі складним характером енергоспоживання. Завдяки
великій ємності, низькому струму саморозряду, широкому діапазону робочих температур і
тривалому

терміну

експлуатації

суперконденсатори

широко

застосовуються

в

сучасних

електронних пристроях [1].
Особливості характеристик суперконденсаторів
Суперконденсатори – це полярні електрохімічні прилади, які здатні накопичувати і надалі
віддавати електричну енергію за допомогою внутрішнього перерозподілу іонів електроліту [1].
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На відміну від добре відомої будови звичайного конденсатора, в електрохімічних
суперконденсаторах відсутній шар діелектрика, що розділяє два електроди. У них для
накопичення зарядів різного знаку використовують матеріали з різним типом носіїв заряду, які
не можуть перетікати через межу середовищ до іншого матеріалу. Наприклад, такими двома
середовищами можуть бути вуглецевий електрод і електроліт, що його омиває. Іони електроліту
не можуть переносити заряд у самому вуглецевому матеріалі, а електрони не є носіями струму
в електроліті. При подачі на межу середовищ напруги відповідної полярності заряди
переміщуються і акумулюються на межі середовищ із утворенням подвійного електричного
шару.
Для межі середовищ в електрохімічних суперконденсаторах середня відстань між
зарядами двох типів складає порядок декількох ангстрем, що забезпечує питому ємність межі на
рівні 1000 мкФ/см². Використання нанопористих матеріалів забезпечує великі значення питомої
площі межі (порядку 1000 м²/г), пропорційно до якої зростає питома ємність. Це дозволяє
отримувати ємність в сотні фарад у 1 г електроду з активованого вугілля [2].
Суперконденсатор характеризуються такими параметрами, як щільність потужності (Вт/кг),
щільність енергії (Вт год/кг), і швидкість доступу до накопиченої енергії (с). Щільність потужності
енергії, що запасається у суперконденсаторів приблизно в 10 разів більше, ніж в акумуляторів,
однак вони дещо поступаються їм у щільності збереженою енергії, виграючи за цим параметром у
електролітичних конденсаторів. За швидкістю доступу до збереженої енергії і кількості циклів
заряд-розряд, суперконденсатори випереджають всі види вторинних джерел енергії. На рис. 1
представлені порівняльні зарядно-розрядні криві для суперконденсаторів і акумуляторних батарей
при їх роботі з постійним (за величиною) струмом. Лінійна крива суперконденсатора показує, що
стан його заряду можна завжди легко проконтролювати простим виміром напруги на його виводах.
Вихідна ж напруга акумуляторної батареї не дозволяє повною мірою оцінити її заряд (або розряд).
Про це говорить практично плоска зарядно-розрядна крива акумуляторної батареї.

Рис. 1. Зарядно-розрядні характеристики акумуляторів і суперконденсаторів [1]
По

суті

суперконденсатори

займають

середнє

положення

між

конденсаторами і хімічними джерелами струму [2].
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Аналіз схем для заряду суперконденсаторів
Зарядні пристрої (далі ЗП) для ємнісних накопичувачів (далі ЄН) виконуються на базі

статичних перетворювачів. На функціональній схемі рис.2 показані лише основні силові елементи
без вузлів комутації, захисту та регулювання. Основні типи статичних зарядних пристроїв за
структурою і складом силових елементів подібні, що і дозволяє представити їх узагальненою
схемою, незалежно від типу первинної системи електроживлення. Спільними елементами є
ємнісний накопичувач ЄН, випрямляч В (некерований або керований), підвищувальний
(понижувальний) трансформатор Т. Зарядний контур ЗК, являє собою послідовно включені
зарядні дросель і резистор, що служать для формування зарядного процесу [3].

Рис. 2. Функціональні схеми статичних зарядних пристроїв
Вхідний блок ВБ принципово відрізняється в зарядних пристроях з первинним живленням
постійним і змінним струмом. В ЗП із живленням постійним струмом вхідний блок являє собою
інвертор, що перетворює постійний струм первинної системи електроживлення в змінний струм
підвищеної

частоти,

який

далі

через

підвищувальний

трансформатор

і

випрямляч

перетвориться в постійний струм підвищеної напруги для заряду ЄН. ЗП з первинним
живленням від мережі змінного струму вхідний блок ВБ представляє собою різні схеми
обмеження струму і формування зарядних процесів, що виконуються на активних, індуктивних і
ємнісних елементах [3].
Схема ЗП на основі мостового випрямляча, що живиться від промислової мережі
наведена на рис.3. Мережева напруга понижується трансформатором Т випрямляється
підключеним до його вторинної обмотки мостовим випрямлячем МВ.

Рис. 3. Структурна схема заряду ЄН на основі мостового випрямляча
Перевагою такої схеми є простота конструкції, а недоліками низький коефіцієнт корисної
дії (ККД≤0,5), великі масо-габаритні показники.
Структурна схема найпростішого ЗП для ЄН на основі симісторного регулятора рис.4
складається з регулятора Рг понижувального трансформатора Т і підключеного до його
вторинної

обмотки

двонапівперіодного

випрямляча

В.

Послідовно

з

накопичувальним

елементом вмикається потужний реостат Р для встановлення необхідної величини зарядного
струму. Однак така конструкція є дуже громіздкою і потребує додаткового енергоспоживання та
має низький коефіцієнт корисної дії (ККД ≤ 0,5). До переваг цієї схеми відносять можливість
управління процесом заряду [4].
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Рис. 4. Структурна схема заряду ЄН на основі симісторного регулятора
Одним із нових способів вирішення проблеми заряду ЄН від мережі є схема на основі flyback
перетворювача рис.5.

Рис. 5. Структурна схема заряду ЄН на основі flyback перетворювача
Змінна напруга мережі живлення випрямляється діодним мостом і згладжується фільтром ВФ1.
Постійна напруга з допомогою інвертора І перетворюється в імпульсну змінну напругу
підвищеної частоти. Імпульсний трансформатор Т перетворює напругу в необхідне для
живлення схеми значення. Випрямляч і фільтр ВФ2 згладжує пульсації високочастотної напруги
і заряджає ЄН. Єдиним суттєвим недоліком цієї схеми є порівняно з попередніми складна
конструкція. До переваг цієї схеми відносять доволі високий коефіцієнт корисної дії (ККД ≤ 0,75),
можливість управління процесом заряду, використання імпульсного трансформатора, що
забезпечує компактність схеми [5].
Висновки
Аналіз зарядно-розрядних характеристик суперконденсатора показав, що зовнішня
характеристика зарядного пристрою повинна бути близькою до зовнішньої характеристики
ідеального джерела струму. Проаналізувавши основні схеми ЗП, слід зазначити , що схема на
основі flyback перетворювача має найвищий коефіцієнт корисної дії серед запропонованих схем,
є компактною та вимагає менших енергозатрат у порівнянні з іншими наведеними схемами.
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УДК 621.314.12
ФОРМУВАЧ ІМПУЛЬСІВ ДЛЯ КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ
З БАГАТОКОМІРКОВОЮ СТРУКТУРОЮ
Т.О. Рижакова
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: tani4ka17c@gmail.com
Розглянуто способи побудови формувачів імпульсів для контактного зварювання
на основі транзисторних перетворювачів. Керування транзисторним перетворювачем
може здійснюватись в безперервному, або імпульсному режимі, але кожен з цих режимів
має певні недоліки. Об’єднати переваги та усунути суттєві недоліки цих двох способів
дозволяє

побудова

перетворювача

у

вигляді

багатокоміркової

структури,

що

складається з певної кількості уніфікованих перетворювальних модулів.
The methods of constructing pulse shaper for spot welding on the basis of transistor
converters are reviewed. Manage transistor converter can be carried out in a continuous or
pulsed mode, but each of these modes has certain disadvantages. To combine the advantages
and eliminate serious drawbacks of these two methods allows the construction of the
converter as plural structure consisting of a number of standardized converter modules.
Ключові

слова:

формувач

імпульсів,

багатокоміркова

структура,

контактне

зварювання, транзисторний перетворювач.
Key words: pulse generator, multicell structure, resistance welding, transistor converter.
Вступ
Одним з найбільш ефективних способів з’єднання металевих деталей є контактне
зварювання, яке реалізується шляхом їх нагрівання в точці зварювання до температури
плавлення електричним струмом, що пропускається крізь них. Характерні для контактного
зварювання амплітуди струму знаходяться в діапазоні від сотень ампер до одиниць кілоампер і
залежать від матеріалу та товщини зварюваних деталей. Енергія для зварювання споживається
імпульсами, тривалість яких є дуже малою на фоні пауз між ними і може складати одиниці –
десятки мілісекунд [1].
Найбільш перспективною для контактного зварювання є побудова формувачів на основі
транзисторних

перетворювачів,

оскільки

вони

здатні

забезпечувати

найвищу

точність

регулювання струму [2].
Узагальнена схема формувача імпульсів
Узагальнена структурна схема формувача імпульсів зварювального струму установки
контактного зварювання показана на рис. 1. На схемі використані наступні позначення: ДЖ –
джерело живлення, Н – навантаження (зварювальний контакт), ТП – транзисторний
перетворювач, СК – система керування, Тр – трансформатор, В – випрямляч, ЗП – зарядний
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пристрій, НЕ – накопичувач енергії, iН – струм в навантаженні, uКЕР – напруга керування, u Д –
напруга зворотного зв’язку з давачів в навантаженні.

Рис. 1. Узагальнена структура формувача імпульсів [3]
Джерело живлення ДЖ забезпечує необхідну енергію для зварювання. Транзисторний
перетворювач ТП безпосередньо формує зварювальний струм iН

в навантаженні Н за

необхідним законом. Система керування СК формує сигнал керування uКЕР транзисторним
перетворювачем ТП.
Живлення формувача може здійснюватись одним з двох способів: від мережі змінного
струму через узгоджувальний трансформатор та випрямляч або від накопичувача енергії.
Якщо

живлення

здійснюється

від

мережі

змінного

струму,

в

схему

вводять

узгоджувальний трансформатор Тр, який знижує напругу мережі до потрібного рівня, та
випрямляч В, який перетворює напругу змінного струму від мережі на напругу постійного струму.
Якщо живлення здійснюється від накопичувача енергії НЕ, додатково потрібно застосовувати
зарядний пристрій ЗП для періодичного заряджання накопичувача від мережі. Перевагою
використання накопичувача є можливість автономної роботи формувача імпульсів протягом
певного часу [3].
Керування транзисторним перетворювачем
Керування транзисторним перетворювачем може здійснюватись в безперервному або в
імпульсному режимі. Безперервне керування передбачає роботу силових транзисторів
перетворювача в лінійному діапазоні вольт-амперної характеристики. При імпульсному
керуванні силові транзистори працюють як ключі, періодично перемикаючись з повністю
відкритого стану в закритий стан.
Застосування безперервного способу керування забезпечує високу швидкодію системи,
високу точність формування струму, реалізація цього способу не потребує побудови складної
системи керування. Проте безперервному способу керування властивий суттєвий недолік –
коефіцієнт корисної дії перетворювачів з безперервним керуванням може бути на рівні 20 % або
навіть нижчим.
При імпульсному керуванні силові транзистори працюють в ключовому режимі, для якого
характерна мінімальна потужність втрат. Тому ККД таких перетворювачів значно вищий, ніж у
перетворювачів з безперервним режимом керування. Однак імпульсний спосіб керування
транзисторним перетворювачем не дозволяє отримати таку високу точність формування
струму, яку здатен забезпечити безперервний спосіб керування. Об’єднати переваги обох
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способів керування – безперервного та імпульсного – можна за рахунок їх одночасного або
послідовного спільного використання, це дозволяє забезпечити високу точність відтворення
заданого закону зміни струму та високу енергоефективність.
Побудова транзисторного перетворювача у вигляді багатокоміркової структури, що
складається з певної кількості уніфікованих перетворювальних модулів, розширює можливості
для

ефективного

використання

способу

спільного

керування

при

формуванні

кривої

зварювального струму. Кожен уніфікований модуль, що входить до складу перетворювача,
може містити силові транзистори, захисні кола, кола керування, елементи для вирівнювання
струму. У модульному перетворювачі будь-які великі значення струму або напруги можуть бути
отримані шляхом об'єднання певної кількості ідентичних перетворювальних комірок порівняно
невеликої потужності. При цьому досягається покращення форми кривої струму або напруги,
підвищується гнучкість перебудови структури перетворювача, забезпечується високий рівень
уніфікації конструкції, що важливо з точки зору технологічності її виготовлення, а також
розширюються можливості для підвищення

надійності роботи перетворювача шляхом

резервування комірок.
Перспективним

вбачається

спосіб

побудови

багатокоміркового

транзисторного

перетворювача, в якому вихідна напруга формується n комірками, паралельно підключеними до
джерела живлення і послідовно з’єднаними по виходу, одна з яких є регульованою, а решта –
нерегульованими.
Висновки
Проведений аналіз принципів побудови формувачів імпульсів для контактного зварювання
дозволяє стверджувати, що побудова транзисторного перетворювача на базі повністю
ідентичних універсальних регульованих комірок дозволить підвищити технологічність його
виготовлення, розширить його функціональні можливості, забезпечить взаємозамінюваність
комірок у разі виходу з ладу однієї або кількох з них.
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УДК 621.314
МЕТОДИ МОДУЛЯЦІЇ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ БАГАТОРІВНЕВОГО ІНВЕРТОРА
АСИНХРОННОГО ДВИГУНА
М.Ю. Білошицький
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: belosh59@gmail.com
Робота присвячена способам зниження коефіцієнту гармонік вихідної напруги
багаторівневого

інвертора

при

навантаженні

асинхронним

двигуном

шляхом

застосування різних видів модуляції. Створена модель дослідження, що містить діоднозамкнений інвертор та асинхронний двигун, яка дозволяє оцінити коефіцієнт гармонік
струму статора і характеристики швидкості обертаючого моменту.
The work is devoted to ways to lower the THD of output voltage of multilevel inverter
fedinduction motor by applying different modulation types. The model study containing diodeclamped multilevel inverter and induction motor which allows to estimate THD of stator current
and torque characteristics speed .
Ключові слова: асинхронний двигун, діоднозамкнений багаторівневий інвертор,
коефіцієнт гармонік, види модуляції
Key words: induction motor, diode clamped multilevel inverters, multilevel carrier signals,
modulation, total harmonic distortion.
Вступ
Багаторівневі інвертори призначені для синтезу напруги квазісинусоїдальної напруги
змінного струму, при цьому вплив вищих гармонік значно зменшується у порівнянні з мостовими
інверторами.

Багаторівневі інвертори забезпечують високу якість живлення навантажень

змінного струму, електромагнітну сумісність, низькі втрати комутації та високу надійність[1].
Однак показники якості вихідних параметрів у значній мірі залежать від виду модуляції та типу
навантаження. Нижче розглядається робота асинхронного двигуна який живеться від діодно
замкненого багаторівневого інвертора при різних видах модуляції.
Силова схема інвертора
Сьогодні активно використовуються три
основні схеми багаторівневих інверторів: схема з
фіксуючими

діодами

і

плаваючими

конденсаторами, та каскадне з’єднання Н-мостів
[2]. Серед них трифазна схема діодно-замкненого
інвертора дає можливість ефективно працювати на
основній частоті перемикання, забезпечує високий
ККД,

та

надійність

системи.

Розглянемо

п’ятирівневий інвертор (рис. 1). Завдяки багаторівневій структурі квазісинусоїдальна напруга
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характеризується низьким коефіцієнтом спотворення. При цьому схема живиться лише від
одного джерела живлення, що вигідно з точки зору схемотехніки та практичності пристрою. Така
топологія ефективно вирішує питання перетворення енергії для споживачів з підвищеними
вимогами до якості електроживлення.
Дослідження видів модуляції квазісинусоїдальної напруги
Розглянемо наступні види модуляції квазісинусоїдальної напруги: амплітудноширотноімпульсну модуляцію (АШІМ) по синусоїдальному та трапецеїдальному закону, ступеневу
модуляцію (СМ) та модуляцію із введенням третьої гармоніки. АШІМ і СМ широко відомі.
Модуляція

із

введенням

третьої

гармоніки

реалізується

таким

же

чином,

як

синусоїдальна ШІМ, але опорний сигнал змінного струму не є синусоїдальним, а включає в себе
0

основну складову першої гармоніки та складову третьої гармоніки, зміщеної по фазі на 180 . В
результаті, пікова амплітуда результуючого функції не перевищує напруги живлення постійного
струму, але амплітуда першої гармоніки вище, ніж значення напруги живлення Vs (рис.2).
Наявність

складової

третьої

гармоніки,

зміщеної по фазі, призводить до її ефективного
виключення у вихідній напрузі.
Максимальна

амплітуда

фазної

синусоїдальної напруги: Vp = Vs / √3 = 0,57735 Vs. Це
приблизно на 15,5% вище за амплітудою, ніж
досягається при використанні

синусоїдальної ШІМ.

Таким чином, введення третьої гармоніки у вихідну
ШІМ напругу забезпечує більш ефективне використання постійної напруги, ніж у синусоїдальній
ШІМ.
Моделювання роботи інвертора при навантаженні асинхронним двигуном
Однією з переваг моделювання електричних двигунів у пакеті Simulink

є простота

обчислення перехідних процесів а також можливість реалізації системи управління приводами.
Створена модель асинхронного двигуна, що живиться від три- та п‘яти- рівневого інвертора,
дозволила дослідити як форму вихідної напруги при різних типах модуляціі (рис. 3, а-г), так і
швидкість при розгоні та електромагнітну характеристику (рис ротора без навантаження та при
навантаженні 8 Нм (рис 3,д). В моделі враховується динамічна зміна індуктивності асинхронного
двигуна.
U, B

t, с
а)
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Рис.3 Результати моделювання п`яти - та три - рівневого інвертора відповідно.
а) Вихідна напруга з АШІМ
б) Вихідна напруга з трапецеїдальною ШІМ
в) Вихідна напруга з СМ
г) Вихідна напруга з модуляцією із введенням 3-ої гармоніки
д) Швидкість та електромагнітна характеристика ротора без навантаження та при
навантаженні 8 Нм
Основні параметри - коефіцієнта гармонік лінійної напруги, коефіцієнта гармонік струму
статора, значення амплітуди напруги першої гармоніки для різних видів модуляції наведено в
табл.1.
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Таблиця 1. Основні параметри для різних видів модуляції
3-рівневий інвертор
Ампліту

Кг
Вид модуляції

5-рівневий інвертор

да

лінійно

Кг

ї

струму

напруг

статора

и

напруги
першої
гармоні

Амплітуд
а

Кг

Кг

лінійної

струму

напруги

статора

напруги

ки

першої
гармонік
и

АШІМ по
синусоїдальному

44.3%

4.03%

269.9

16.97%

2.55%

288.9

Трапецеїдальна

40.08%

2.55%

299.8

18.39%

1.72%

312.8

Ступенева

44.53%

2.55%

302.8

17.13%

1.58%

336.3

34.84%

1.23%

346.3

16.38%

0.74%

346.6

закону

Модуляція із
введенням
третьої гармоніки

З таблиці 1 видно, що модуляція із введенням 3 гармоніки має найкращі характеристики в
обох вападках: пяти - та три – рівневого інвертора. У порівнянні із ступеневою модуляцією
коефіцієнт гармонік зменшується у двічі незалежно від значення рівней інвертора. Це
пояснюється відсутністю складової третьої гармоніки, яка характеризується максимальною
напругою із спектру вищих гармонік, відносно не великою частотою. Відсутністтю впливу
гармонік кратним трьом на напрям обертання електромагнітного поля.
Висновки
Дослідження роботи асинхронного двигуна який живеться від

діоднозамкненого

багаторівневого інвертора при різних видах модуляції показало, що найкращі параметри
досягаються за допомогою ШІМ із введенням третьої гармоніки. Завдяки виключенню у
результуючому спектрі напруги гармоніки третього порядку, коефіцієнт гармонік струму статора
різко падає:


Для 3-рівневого інвертора: Кг=1,23%



Для 5-рівневого інвертора Кг=0,74%
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УДК 621.3.05
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ БАЛАНСИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ
Д. И. Гомма
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail:LLDima@ukr.net
Рассмотрен рост дополнительных потерь в зависимости от не симметрии
балластных резисторов. Показано влияние процесса разбалансировки на коэффициент
деления и на рост дополнительных потерь. Проанализирован пассивный метод
балансировки напряжений суперкондесаторов.
Considered additional increase of losses not depending on the symmetry of the ballast
resistors. Shows the effect of the process on the unbalancing factor of division and the growth
of additional losses . Analyzed passive method of balancing the stress superkondesatorov .
Ключевыеслова:суперконденсаторная батарея, балансировка суперконденсаторов,
дополнительные потери.
Key words: supercapacitor battery, supercapacitor balancing, additional losses.
Введение
Емкостные накопители электрической энергии используется в качестве источников
питания электротехнологических комплексов (ЭТК), обеспечивающих импульсные режимы
передачи энергии в нагрузку. Суперконденсаторы могут быть использованы для утилизации
кинетической энергии движущихся технических устройств в режиме торможения - накапливать
большое

количество

энергии

в

течение

нескольких

секунд.

Главной

особенностью

суперконденсаторов является то, что они имеют низкое рабочее напряжение(как правило до
5В). При использовании суперконденсаторов в мощных системах возникает необходимость
повышать

это

напряжение.

Для

этого

используют

последовательное

соединение

суперкондансаторов. Обычно в любой системе, состоящей из последовательно включенных
конденсаторов, возникает проблема выравнивания напряжения на них. Это необходимо для
увеличения безопасности эксплуатации конденсаторов, и повышения их срока службы[1]. В
установившемся режиме напряжения на конденсаторах распределяется пропорционально их
сопротивлениям
конденсаторах.

утечки.

Поэтому

Рассмотрим

возникает

способы

задача

балансировки

выравнивания
напряжений

на

напряжений

на

последовательно

соединенных конденсаторах и оценим их достоинства и недостатки.
Способы балансировки напряжений суперконденсаторов
Эквивалентная схема емкостного накопителя энергии на примере двух конденсаторов
изображена на рис.1. При замкнутом ключе S происходит заряд конденсаторов через резистор

Rвн . Резисторы r1 и r2 сопротивления утечки, внутренние сопротивления конденсаторов C1 и C2
соответственно. Основной метод балансировки заключается в подключении параллельно
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R , сопротивление которых должно

быть намного меньше сопротивлений утечки. Если сопротивления r1 и r2 сильно отличаются,
возникает задача правильного выбора величины сопротивления R . Существуют два подхода
при выборе балластных резисторов[2].Первый случай, когда R  0.5rср  0.05 и второй, когда

R  0.1r1 . Основными требованиями к способу балансировки являются:


обеспечения равенства напряжений на конденсаторах;



минимизация дополнительных потерь в выравнивающих резисторах.

Сравним по этим показателям два предложенных подхода.
S

C1

r1

R

Е

C2

r2

R

Rвн

Рис. 1. Емкостной накопитель на суперконденсаторах
Для общности полученных результатов будем пользоваться относительной величиной
сопротивлений r * 

r1
; тогда r *  r *  1 . Для конкретности будем считать, что r  r2, тогда
1
2
1
r1  r2

*
*
.
r1*  rmin
. и соответственно r2*  1 r1*  1 rmin

При последовательном соединении суперконденсаторов и соответствующем соединении
внутренних

и

балластных

резисторов(рис.1),

образуется

коэффициент

деления

К

в

установившемся режиме. Рассмотрим данный коэффициент для трех случаев.
Случай «0». Без учета балластных резисторов.
Если r1* 

rmin
r2
- относительные сопротивления и r1*  r2*  1 , тогда:
, r2* 
rmin  r2
rmin  r2
K

r2
*
 r2*  1  r1*  1  rmin
r2  rmin

(1)

Найдем потери мощности в установившемся режиме в сопротивлениях r1 и r2 без учета
сопротивления R.
Суммарные потери мощности, будут равнятся сумме мощностей на внутренних
сопротивлениях конденсаторов:
Е2
P r  Pr 1  Pr 2 
rmin  r2

(2)

Аналогично найдем суммарные потери мощности в балластных резисторах R (без учета
резисторов r1 и r2 ).
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Е2
P R  PR1  PR 2 
.
2R

(3)

Относительные потери мощности будут:
P R r *  r2*
P *    min *
P r
2R

(4)

*
Случай «1». Если балластный резистор R *  0.1 rср
 0,05 выбирается как среднее

значение внутренних сопротивлений r.
K

*
*
(1  rmin
)(0.05  rmin
)
*
0.05  2r1* (1  rmin
)

(5)

Суммарные потери мощности на всех сопротивлениях составят:
P

где R1екв 

E2
,
R1екв  R2екв

R  rmin
R  r2
и R2екв 
R  rmin
R  r2

(6)

.

Относительные потери мощности будут:
P* 

P
r* r*
 * min 2*
P r
R1екв  R 2екв

(7)

*
*
Если Rекв
1, Rекв2 - относительные сопротивления, тогда имеем:

1

*

P 

R *  r2*  R *  r *  r *  r * 


R *  R *  r *  r *   2r * r * 
min

R1*екв  R 2* екв

min

min

2

2

min 2

(8)

Случай «2». Размер балластного резистора выбирается 0,1 от минимального внутреннего
сопротивления.
Если R *  0.1 r1* тогда:

K

*
*
*
(1  rmin
)(0.1rmin
 rmin
)
*
*
*
0.1rmin
 2rmin
(1  rmin
)

(9)

Суммарные потери мощности на всех сопротивлениях составят:
P

E2
R1екв  R2екв

(10)

Относительные потери мощности будут:

P* 







*
*
rmin
 r 2*  rmin
 10  r 2*
P

P r 0.0909091 r *  r *  21 r
min
min
*2





(11)

На рис. 2 построены графики зависимости коэффициент деления К от минимального
*
относительного сопротивления rmin
.На рис. 3 построены графики зависимости дополнительных
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потерь с ростом дисбаланса сопротивлений С графиков рис. 3 видно, что при росте дисбаланса
между внутренними сопротивлениями конденсаторов, относительные потери увеличиваться не
линейно.

Рис. 2. График зависимости

*
K (rmin
)

Рис. 3. График зависимости

*
P (rmin
)

С графиков рис.2 и рис.3 видно, что в 1-ом случае потери меньше, но коэффициент
деления сильно зависит от не симметрии сопротивлений r1 , r2 . Во 2-ом случае коэффициент
деления практически постоянный, но потери сильно возрастают. Предлагается влиять на
сопротивления потерь, подбирая их величину до rmin . При этом потери будут намного меньше.
Выводы
Поскольку

во

время

работы

ЕН

возникает

разбалансировка

напряжений

на

конденсаторах, необходимо выравнивать это напряжение. Балластные резисторы позволяют
устранить эту проблему, однако при этом появляются дополнительные потери. Установлено
что минимальные потери будут при выборе балластного резистора равного 0,1 от среднего
значения внутренних сопротивлений конденсаторов.
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ВПЛИВ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МЕРЕЖІ МІКРОГРІД
О.В. Смірнов
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: alexei.smirnov018@gmail.com
У статті описано вплив навантажень на параметри якості електричної енергії
мікрогрід. Зокрема увага була зосереджена на питаннях якості електроенергії з
нелінійними навантаженнями, які виробляють гармонійні спотворення.
The paper describes load influence on the microgrid power quality. In particular the
attention has been focused on the issues of power quality with nonlinear loads which produce
harmonic distortion.
Ключові слова: мікрогрід, параметри якості, гармонійне спотворення.
Key words: microgrid, power quality, harmonic distortion.
Вступ
Мікрогрід – самостійна енергомережа, яка забезпечує неперервне живлення навантажень
за допомогою джерел розподіленої генерації. Розподілені енергосистеми розвиваються як
доповнення до інфраструктури традиційних центральних електростанцій. Ця інфраструктура
сконструйована на основі децентралізованої генерації електроенергії поблизу до місця
споживання,

використовуючи

розподіленні

джерела.

У

якості

розподілених

джерел

електроенергії використовуються вітрогенератори, фотоелектричні панелі, паливні елементи,
пристрої збереження тощо.
Розподіленні

джерела

енергії

у

більшості

виробляють

постійний

струм

(окрім

вітрогенераторів) та вмикаються до мережі за допомогою інверторів. Для забезпечення
стабільної роботи енергосистеми, необхідно дотримання стандартів, що стосуються якості
електроенергії. Для дотримання певних стандартів якості електричної енергії необхідно
враховувати вплив навантажень на мережу мікрогрід.
Нелінійні навантаження в мережі мікрогрід
Якість електричної енергії, що постачається у мережі мікрогрід повинна відповідати
певним нормам, щоб забезпечити повноцінне функціонування всіх підключених до неї приладів.
Велика частина обладнання у мережі має нелінійний характер навантаження. Сумарний ефект
цих навантажень виражається в спотворенні напруги, що впливає на інше обладнання, яке
отримує електроживлення від того ж джерела.
До нелінійних навантажень входять наступні прилади:
- промислове обладнання (зварювальні машини, електродугові печі, індукційні печі і
випрямлячі);
- перетворювачі частоти для асинхронних двигунів або двигунів постійного струму;
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- джерела безперебійного живлення;
- офісне обладнання (комп'ютери, фотокопіювальні машини, факсимільні апарати та ін.);
- побутові електроприлади (телевізори, мікрохвильові печі, люмінесцентні лампи);
- деякі пристрої з магнітним насиченням (трансформатори).
Вплив вищих гармонік на мережу мікрогрід
Саме нелінійне навантаження негативно впливають на електричні мережі через
гармонічний вплив, який виникає внаслідок нелінійного спотворення синусоїдальності кривої
струму або напруги.
Гармонічний визначається показниками:
• коефіцієнтом несинусоїдальності

, де

- діючі значення напруги(струму) та її

першої гармоніки
(1)
• коефіцієнтом спотворення синусоїдальності

(2)
• коефіцієнтом амплітуди

, де

- амплітуда напруги(струму)

(3)
Нелінійні навантаження, які викликають створення вищих гармонік поділяють на миттєві та
тривалої дії. До миттєвих належать: спотворення форми напруги живлення, падіння напруги,
ефект гармонік, кратних трьом, резонансні явища на частотах вищих гармонік, перешкоди в
телекомунікаційних та керуючих мережах, акустичний шум електромагнітного обладнання та
вібрація

в

електромашинних

системах.

До

проблем

тривалої

дії

входять

нагрів

трансформаторів, конденсаторів та кабелів розподіленої мережі.
Спотворення форми живлячої мережі виникає при високих пікових значеннях струму
малої тривалості за напівперіод напруги мережі. Високе пікове значення за половину періоду
мережевої частоти характеризується високим значенням коефіцієнта амплітуди. Чим більше
амплітудне значення і менша тривалість імпульсу, тим більше коефіцієнт спотворення його
форми.
При дуже високому вмісті гармонік струмів відповідне падіння напруги у системах
комутації стає набагато вище гранично допустимих значень, що призводить до сильного
спотворення напруги на навантаженні і падіння напруги в розподільній мережі [2].
Вищі гармоніки струму кратні трьом (тобто 3, 9, 15, 21 тощо), що визначають високе значення
коефіцієнта амплітуди і генеруються однофазними навантаженнями, мають специфічний
результуючий вплив в трифазних системах. У трифазних ланцюгах вони зрушені на 360 градусів

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

216
р

один до одного, збігаються по фазі і утворюють нульову послідовність. Непарні гармоніки, кратні
третьої, підсумовуються в провіднику нейтрали (рис. 1).
В результаті цього діюче значення струму нульового провідника

може перевищувати

струм фаз:
(4)
Тому в мережах з великою часткою нелінійних споживачів площа перерізу нульового
провідника повинна бути такою ж або перевищувати площу перерізу фазних провідників.
Гармоніки, кратні трьом, призводять до падінь напруги як в нейтрали, так і в фазних
провідниках, викликаючи спотворення форми напруги на інших навантаженнях, підключених до
цієї мережі.

Рис. 1. Процес формування струму нейтралі при нелінійному навантаженні
При

наявності

вищих

гармонік

в

електричних

ланцюгах

з

зосередженими

та

розподіленими параметрами виникає небезпека появи резонансних явищ. При виникненні
резонансного або близького до нього режиму у деяких гармоніках струму або напруги ця
складова виявляється більше, ніж амплітудне значення першої гармоніки струму (напруги) на
тих же ділянках ланцюга. Це негативним чином може позначитися на працездатності окремих
елементів і вузлів системи.
Коли телекомунікаційні або керуючі мережі проходять поблизу силових мереж, по яких
протікають струми вищих гармонік, в першому можуть наводитися перешкоди і спотворення
інформаційного сигналу. Величина спотворення буде залежати від частоти вищих гармонік,
довжини паралельних ділянок мереж і відстані між ними.

У трансформаторах, дроселях та

інших електромагнітних елементах вищі гармоніки струму, створюючи електродинамічні
зусилля, викликають додаткові акустичні шуми.
Наявність вищих гармонік в напрузі живлення індукційних електродвигунів є причиною
виникнення в магнітному потоці складових на частотах вищих гармонік, які в свою чергу будуть
наводити гармоніки ЕРС і, як наслідок цього, в обмотках ротора з'являються вищі гармоніки
струму. Ці гармоніки будуть взаємодіяти з основним магнітним потоком, створюючи додаткові
механічні моменти на валу електричної машини. У результаті створюються гармонійні пульсації
обертального моменту на валу двигуна. В екстремальних випадках може виникнути вібрація на
резонансній частоті обертається маси ротора, що призводить до накопичення втоми металу і
можливого розриву вала ротора електродвигуна.
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Вплив гармонічного спотворення може призводити до нагрівання трансформаторів та
лектричних машин через наявність скін-ефекту в обмотці, а також до збільшення втрат на
гістерезис та вихрові струми в магнітопроводі трансформатора [3]. Від вищих гармонік так само
відбувається нагрів кабелів розподільчої мережі,

через збільшення діючого значення

негармонічного струму, збільшення активного опору через скін-ефект та збільшення втрат у
діелектричній ізоляції кабелю.
Запобігання впливу вищих гармонік
Аби запобігти впливу вищих гармонік та знизити їх вплив забезпечують симетричний
режим роботи трифазної системи, знижують повний опір розподіленої мережі та додають
фільтри гармонік, динамічні компенсатори напруги та трансформатори.
Фільтри гармонік вводяться у системи енергопостачання для зменшення вищих гармонік.
Ці фільтри можуть бути пасивними, тоді їх налагоджують так, щоб частота послідовного
резонансу була набагато нижче частоти відповідної гармоніки. Активні фільтри володіють
здатністю підлаштовуватися відповідно до змін імпедансу системи навантаження.
Динамічні компенсатори використовуються для додавання напруги на навантаженні до
номінального значення при провалах напруги у мережі електроживлення. Звичайно енергія для
роботи компенсаторів береться з мережі електроживлення, або використовує допоміжні
накопичувачі енергії.
Для компенсації короткочасних використовуються ферорезонансні трансформатористабілізатори, які являють собою трансформатори з підвищеним розсіюванням та насиченим
магнітним осереддям.
Висновки
В даній роботі досліджується вплив навантажень на якість електричної енергії в мережі
мікрогрід. Наведений перелік навантажень, що впливають на якість електричних параметрів
мережі мікрогрід, негативні ефекти та методи їх запобігання. Даний аналіз допомагає врахувати
вплив навантажень на параметри якості при моделюванні електричної мережі мікрогрід.
Пропонується розробити моніторингову систему, яка буде вчасно виявляти погіршення
параметрів якості мережі під впливом нелінійних навантажень.
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УДК 621.314
КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З ФУНКЦІЄЮ ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО
ЖИВЛЕННЯ
Д.А Миколаєць, М.О.Мацюк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна,e-mail: maxim8700@gmail.com
В

даній

роботі

запропонована

схема

паралельного

фільтро-компенсуючого

перетворювача з функцією джерела безперебійного живлення та зарядом акумулятора
постійним асиметричним струмом. Представлено часові діаграми пристрою та наведено
еквівалентні схеми на робочих інтервалах. Розраховано амплітудне значення вхідного
синусоїдального струму, що дозволяє знайти коригуючий струм.
In the given work we proposed the scheme of parallel power conditioner converters with
the function of the uninterruptible power supplies and

the charge of accumulator an

asymmetric current. Presented timing diagrams of the device and induced the equivalent
circuit at the working intervals. Calculated amplitude value of the input sinusoidal current that
allow you to find the corrective current.
Ключові

слова:

фільтро-компенсуючий

перетворювач,

джерело

безперебійного

живлення, заряд акумулятора постійним асиметричним струмом, реактивна енергія.
Key words: power conditioner converters, uninterruptible power supply, the charge of
accumulator constant asymmetric current, reactive energy.
Вступ
На сьогоднішній день у зв’язку з широким використанням пристроїв, що споживають струм
з високим вмістом вищих гармонік, велике значення має вирішення проблеми забезпечення
електромагнітної сумісності електричних мереж електроспоживання та електропостачання [1,4].
Більшість подібних пристроїв мають на вході випрямлячі з активно ємнісним навантаженням, це
зумовлює погіршення коефіціенту потужності, що призводить до збільшення нагрівання ліній
електропередач, критичних режимів роботи підстанцій та спотворення напруги мережі. Іншим
необхідним завданням є забезпечення живленням особливо важливих систем (таких як медичне
устаткування, зв’язок, охоронні та пожежні сигналізації), щоб не допустити збоїв у їхній роботі.
У зв’язку з поставленими вище завданнями доцільним є використання пристрою, що
забезпечує компенсацію реактивної потужності та здатне працювати в режимі джерела
безперебійного живлення (ДБЖ). В представленній статті запропонований швидкодіючий
фільтро-компенсуючий перетворювач із зарядним пристроєм, що забезпечує заряд акумулятора
постійним асиметричним струмом. Таке рішення забезпечує компенсацію реактивної потужності
при високому коефіціенті гармонік струму, що споживається навантаженням, та заряд
акумулятора, що забезпечує велику кількість циклів заряду/розряду та зниження ефекту пам’яті.
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Опис схеми
На

рис.

1

зображена

електрична

принципова

схема

фільтро-компенсуючого

перетворювача з функцією ДБЖ, де GV – акумулятор. Дросель L1, транзистори VT1 – VT4, діоди
VD1 – VD4 та конденсатор C1 утворюють паралельний фільтро-компенсуючий перетворювач
(ФКП). Транзистор VT5 (VT6 під час заряду акумулятора від конденсатора C2), діод VD5 та
дросель L2 утворюють формувач зарядних імпульсів (ФЗІ). ТранзисториVT7 – VT8, дросель L3,
діод VD6 та конденсатор C2 утворюють формувач розрядних імпульсів (ФРІ).
VT6

VT5

VD1

VT1

L2

VT7

L3

VD6

VD2

VT2

L1
C1

VT3

VD3

VD5

VT8

GV

C2

VD4

VT4

Рис. 1. Джерело безперебійного живлення
Якщо акумулятор заряджений, пристрій працює як ФКП, а у випадку напруги на
акумуляторі меншої номінальної, заряд відбувається у два етапи: через понижуючий ШІП
формується зарядний імпульс, за ним слідує розрядний імпульс, який формується підвищуючим
ШІП. При цьому відношення величини амплітуди зарядного і розрядного імпульсу струму 10:1, а
відношення

довжин

цих

імпульсів

1:2.

Такий

спосіб

заряду

акумулятора,

постійним

асиметричним струмом, дозволяє продовжити термін експлуатації акумуляторних батарей [3].
На рис. 2 наведено часові діаграми струмів
пристрою, де

'
, iвх – півперіод струму
i вх

мережі при умові зарядженого акумулятора
та

при

роботі

акумулятора;

id

пристрою

на

–

нелінійного

струм

заряд

навантаження; i з , і р – величина імпульсів
зарядного
акумулятора;

та

розрядного

і к' , і к

–

струм

зарядженому

акумуляторі

акумулятора.

Для

струму
ФКП

та

усунення

при

заряді
впливу

перехідних процесів зарядного пристрою на
ФКП, його робоча частота обирається на
порядок більшою за частоту роботи ФКП.

Рис. 2. Часові діаграми струмів
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ФКП має три характерні інтервали роботи (рис. 2). На інтервалі І та ІІІ енергія

споживається, а на ІІ інтервалі накопичена енергія віддається в мережу. Еквівалентні схеми
наведені в таблиці 1, при цьому вони одинакові для 1-го та 3-го інтервалу.
Таблиця 1.Еквівалентні схеми пристрою
№

Електромагнітні процеси
Конденсатор
енергію

з

С1

Еквівалентна схема

споживає

мережі

через

L1

підвищуючий ШІП (L1 – VT2 –
1

VD1

ік

із

VD1), при цьому формується
зарядний
акумулятора

L2

VT5

C1

VT2

GV

VD5

імпульс
понижуючим

ШІП (VT5 – VD5 – L2).
Інтервал І (ІІІ)

ФКП працює так же як в 1,
при
2

цьому

L1

формується

розрядний

VD1

L3

ік

імпульс

VD6

ір
VT2

акумулятора на конденсатор

GV

C1

C2

VT8

С2 підвищуючим ШІП (L3 –
VT8 – VD6).
ФКП працює так же як в 1, а

3

з допомогою конденсатора

L1

С2

ік

формується зарядний

VD1

L2

VT6

із
C1

VT2

імпульс акумулятора через

C2

GV

VD5

понижуючий ШІП (VT6 – VD5
– L2).
Накопичена енергія на С1

4

передається в мережу через

L2

понижуючий ШІП (VT1 – VD2

із

Інтервал ІІ

акумулятора

L1

VT1

ік
E

– L1), при цьому формується
зарядний

VT5

GV

VD5

C1

VD2

імпульс

E

Ud

понижуючим

ШІП (VT5 – VD5 – L2).
ФКП працює так же як в 4,
при
5

цьому

розрядний

формується
імпульс

акумулятора на конденсатор

VD6

L3

L1

VT1

ік

ір
C2

VT8

GV

C1

С2 підвищуючим ШІП (L3 –
VT8 – VD6).
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ФКП працює так же як в 4, а

6

передається
через

в

L2

VT6

енергія з конденсатора С2

ік

із

акумулятор

зарядний

L1

VT1

VD5

C2

імпульс

GV

C1

E

VD2
Ud

понижуючим ШІП (VT6 – VD5
– L2).
Для забезпечення компенсації реактивної потужності необхідне виконання двох умов [2]:
 умови

балансу

енергій

де

W1+W2+W3-Wа=0,

W1

–

енергія,

що

споживається

компенсатором за часовий інтервал t0-t2, W2 – енергія, яку ФКП повертає в мережу на інтервалі t2t3, Wа – енергія, що споживається акумулятором за час Тм/2,W3 – енергія, що споживається ФКП
за часовий інтервал t3-Тм/2, Тм – період напруги мережі;
 умови рівномірного розподілу енергій, що споживається від мережі W1=W2+Wd+Wа, де
Wd – енергія накоплена на навантаженні.
Вирази для обчислення енергій W1,W2,W3,Wd представленні в [2].
Система

заряду

акумулятора

на

півперіоді

напруги

мережі

формує

постійний

асиметричний струм, зображений на рис. 2. При цьому напруга на акумуляторі Ua змінюється
слабко по відношенню до її середнього значення, тому енергія, що споживається акумулятором
за півперіод напруги мережі, описується виразом:

Wа  Wз  Wр  Ua (Iз

UT
Tм
2T
 I р м )  a м (Iз  2I р ).
6
6
6
(1)

При зміні навантаження змінюється струм id та відповідно вхідний струм. При цьому,
якщо припустити, що струми на інтервалах І та ІІІ рівні, тоді W1=W3. Звідси, з урахуванням
2W1+W2-Wа=0, виражаємо амплітуду вхідного струму Іm:
Im 

2Ua
2 (2  sin22 )
I 
I  2I р .
(2cos1  2sin1) d 3Um з





(2)
Наведені вирази необхідні для розрахунку коригуючого струму компенсатора, який
дорівнює iк  t   Im sin t  id t  .
Висновки
Побудовано часові діаграми та представлено еквівалентні схеми, що дозволяють
аналізувати електромагнітні процеси у фільтро-компенсуючому перетворювачі в режимі
компенсації реактивної потужності із зарядом акумулятора постійним асиметричним струмом. З
урахуванням отриманого балансу енергій, виведено вираз для визначення амплітуди вхідного
струму, що дозволяє визначити форму та амплітуду коригуючого струму.
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УДК 621.314
ПЛАНУВАННЯ SMART GRID З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ СТРУКТУРНИХ ЧИСЕЛ
Д.С. Трохимчук, К.С. Осипенко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: fersiferix@gmail.com
Smart Grid, розвиток яких пов’язаний з різними сферами науково-технічної
діяльності, у тому числі – електронікою, енергетикою, контекстним та статистичним
аналізом, на сьогоднішній день покликані замінити застарілі системи енергопостачання.
Динамічне планування та розгортання

Smart Grid є невід’ємною складовою їх

функціонування, що дозволяє у режимі реального часу планувати та змінювати
конфігурацію мереж у відповідності до технологічних вимог. У роботі здійснено
попередній огляд методів планування Smart Grid, розглянуто топологічний підхід до
планування та розроблено метод динамічного планування та інтелектуального керування
навантаженнями в залежності від контекстних даних на основі методу структурних чисел.
Завдання роботи включає аналіз задачі планування, огляд методу структурних чисел як
базового для поставленої задачі та окреслення основних кроків алгоритму планування.
Smart Grid is dedicated to replace outdated power supply systems. Its development
intermingles with various scientific fields like electronics, energetics, context and statistical
analysis. Smart Grid dynamic planning and deployment is inseparable from its operation and
allows real-time network configuration according to the technical requirements. A preliminary
review of different approaches to Smart Grid planning was conducted, as well as an approach
to dynamic planning and load management with the help of structural numbers method was
attempted after an analysis of a topological approach. In the paper, the main tasks of network
planning are analyzed, structural numbers method is reviewed as fundamental for the planning
system and the main steps of planning algorithm are described.
Ключові слова: Smart Grid, контекстні дані, динамічне планування, інтелектуальне
керування навантаженнями, метод структурних чисел.
Key words: Smart Grid, context data, dynamic planning, smart load management, structural
numbers method.
Вступ
Основний чинник, що зумовлює необхідність динамічного планування Smart Grid у
реальному часі – використання відновлюваних джерел енергії [1]. Сучасні електричні мережі
використовують енергію з різнорідних джерел, таких як сонячні батареї та вітрогенератори –
джерел, відсоток виробленої енергії яких зростає зараз найшвидше, що зумовлює складнішу
інтеграцію таких джерел. Динамічне планування Smart Grid усуне такі небажані явища, як піки
споживання та «перевиробництво» енергії, а також дозволить забезпечити енергоефективний
режим роботи Smart Grid [2]. Ясер Кудаі та Ясунорі Мітані пропонують здійснювати моніторинг
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та динамічне планування Smart Grid з допомогою штучних нейронних мереж (ANN) [1]. Автори
доводять ефективність такого підходу, але, при цьому, розрахунок параметрів Smart Grid
залишається за межами дослідження. Аналізу та синтезу пасивних та активних електричних кіл
присвячено велику кількість літератури. Топологічні методи займають особливе місце серед
методів розрахунку параметрів електричних кіл завдяки простому концептуальному підходу.
Методи, що включають алгебру матриць, теорію визначників та орієнтовані графи призводять
до складних алгоритмів, що потребують значної обчислювальної потужності комп’ютерів. Також
немає прямого зв’язку між алгоритмом та топологічною структурою кола [3]. У даній роботі
пропонується

використовувати

для

розрахунку

параметрів

метод

структурних

чисел,

особливістю якого є швидкий розрахунок характеристичних функцій мережі при зміні її
конфігурації і дозволяє проводити аналіз режимів роботи Smart Grid на основі її графа [4].
При динамічному плануванні застосовується метод активного споживача [5]. Так,
керування побутовими задачами (прання, обігрів) та пристроями, що здійснюють керування,
проводиться з урахуванням поточного та прогнозованого станів системи для економії коштів або
для забезпечення енергоефективного режиму роботи Smart Grid за умов зміни параметрів
мережі. Плануванням Smart Grid у реальному часі будемо вважати зміну конфігурації об’єктів
Smart Grid. У табл. 1 наведено типи об’єктів Smart Grid, а також їх режими роботи [6]. Об’єкт
Smart Grid – генератор, перетворювач або навантаження, що є частиною Smart Grid, керування
яким може здійснюватись незалежно від інших об’єктів. Керуванням об’єктами будемо називати
зміну режиму їх роботи (стану).
Таблиця 1. Типи об’єктів Smart Grid з перерахуванням режимів їх роботи
Генератор

Навантаження

Активне навантаження

відключення

відключення

відключення

генерація в режимі джерела

кероване споживання

генерація

некероване споживання

споживання

напруги
генерація в режимі джерела
струму

Задачею системи керування структурою є вибір такої сукупності станів об’єктів Smart Grid,
що буде найкращим чином узгоджуватись з даними, що відомі про систему. Цей «оптимальний»
режим роботи Smart Grid визначається наступними умовно незалежними факторами [7]:
 мінімальні втрати енергії (на зберіганні або транспортуванні);
 максимально можливе використання відновлюваної енергії без якісної та кількісної
шкоди для користувача;
 мінімальна вартість енергії для кінцевого споживача (динамічний розрахунок вартості
енергії, що відбирається від мережі; використання цієї енергії у періоди спаду цін);

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

15-17 квітня 2015 року (Київ, Україна)

225

 врахування індивідуальних потреб споживача по використанню об’єктів Smart Grid.
Опис системи динамічного планування Smart Grid
Цикл роботи системи динамічного планування Smart Grid починається з збору даних про
поточний її стан. Це може відбуватись або шляхом покрокового опиту всіх джерел даних в
системі (джерела контекстних даних, смарт-датчики генераторів та навантажень), або шляхом
отримання push-повідомлень від об’єктів, стан яких змінився. Наступним кроком буде оновлення
представлення Smart Grid у системі керування та внесення відповідних змін. Цей етап може
здійснюватись по-різному, але тут буде описано метод, що використовує так звані вагові
коефіцієнти об’єктів k [8].
Для кожного об’єкту Smart Grid пропонується ввести ваговий коефіцієнт (або декілька
коефіцієнтів, якщо об’єкт має більше двох режимів роботи), що буде визначати бажаний режим
роботи даного об’єкти при наступному оновленні конфігурації мережі. Наприклад, для
генераторів ko = 0 буде означати обов’язкове відключення, а всі значення між 0 та 1
відповідатимуть відсотковому значенню кількості енергії, що відбиратиметься від джерела
(100% або ko = 1 – робота на максимальній потужності). Для навантаження

ko = 1 матиме

значення обов’язкового включення (споживання енергії), а значення між 0 та 1 – пріоритет
навантаження. Якщо пріоритет буде нижчим за певне значення, система керування буде мати
можливість перевести навантаження у режим відключення за необхідності.
Завдяки використанню вагових коефіцієнтів стає можливою модульність системи.
Після визначення нової конфігурації система планування мережі має внести зміни до
реальної Smart Grid, або сповістити користувача або диспетчера про небезпечні зміни стану
мережі. Використання вагових коефіцієнтів забезпечує модульну побудову системи керування,
тобто система буде функціонувати коректно при додаванні нових інформаційних модулів, що
впливають на керування об’єктами Smart Grid. Так, модуль оцінки вартості енергії буде вносити
додаткові зміни до вагових коефіцієнтів об’єктів, не змінюючи при цьому ефект роботи інших
факторів впливу.
Огляд методу структурних чисел для розрахунку параметрів Smart Grid
Протягом

довгого

часу

для

розрахунку

та

моделювання

електричних

схем

використовувалась теорія графів. Оскільки сучасні електричні мережі можуть містити тисячі
елементів, розрахунки режимів таких схем потребують спеціальних моделей представлення
схем та запису рівнянь. Графи, у цьому випадку, є зручними топологічними моделями схем
електричних кіл [9]. У порівнянні з теорією графів, перевагою методу структурних чисел є
зручність та ефективність його використання у автоматизованих обчисленнях, коли необхідно
розраховувати схему, у якій відбувається відключення або підключення окремих джерел та/або
навантажень. В цьому випадку визначається структурне число такої системи, в яку включені всі
можливі конфігурації мережі. Перехід до кожної з конфігурацій та її розрахунок (наприклад,
розрахунок коефіцієнту передачі) здійснюється набагато простіше, ніж звичайними методами
[10]. Тому цей метод доцільно застосувати для планування Smart Grid.
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Геометричним зображенням структурного числа є визначений граф та його дерева.

Подібним деревам відповідають однакові стовпці структурного числа. Подібним графам
відповідають однакові структурні числа. Серед інших базових понять теорії структурних чисел
варто назвати додаткове структурне число та функцію спів падіння. Існують прості вирази для
обчислення коефіцієнта передачі за напругою та за струмом, втрат енергії в системі [4].
Висновки
Одним з етапів динамічного планування Smart Grid є вибір режиму роботи з мінімальними
втратами енергії, для чого визначається режим роботи окремого генератора як джерела напруги
або струму, а також режими роботи споживачів. Використання для цього методу структурних
чисел дозволяє проводити розрахунки параметрів Smart Grid, такі як коефіцієнт передачі та
характеристичні функції, у більш зручний та ефективний спосіб.
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УДК 621.314:657
КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ЗА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ
Л. Є. Клепач
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: luibaklepach@gmail.com
Запропоновано систему керування електроспоживанням за техніко-економічними
показниками, розроблено рекомендації для ринкових відносин у віртуальному ринку
електроживлення

та

алгоритм

розрахунку

ціни

на

електроенергії

для

окремого

споживача.
The control system of system of a power consumption by technical economic indicators
is offered, recommendations for the market relations in the virtual market of power supply and
algorithm of calculation of the price of the electric power for the certain consumer are
developed.
Ключові

слова:

мікрогрід,

альтернативні

джерела

електроенергії,

система

електроспоживання, критерії економічної ефективності, віртуальний ринок, ціна.
Key words: microgrid, alternative sources of electric power, system of power supply, criteria of
economic efficiency, virtual market, price.
Вступ
На сучасному етапі розвитку енергетики все більшу роль відіграють альтернативні
джерела електроенергії (АДЕ) [1]. До основних типів АДЕ відносять вітроенергетику, сонячні
електростанції та використання біомаси (мікротурбіни, дизельгенератор тощо).
АДЕ використовують в системах гарантованого електроживлення.
Завдяки АДЕ можна досягти наступних переваг [2]:
1. Підвищення надійності електропостачання споживачів і безвідмовності роботи
енергосистем.
2. Підвищення

ефективності

витрати енергоресурсів

із збереженням необхідних

параметрів якості електричної енергії.
3. Поліпшення екологічної обстановки, завдяки збільшенню частки використання
нетрадиційних джерел енергії (екологічно чистіший процес виробництва електричної енергії )
4. Економія на електроенергії.
Тому актуальним є розробка керування електроспоживанням з альтернативними
джерелами за техніко-економічними показниками в MicroGrid.
Керування електроспоживанням та розрахунок ціни на електроенергію
Кількісну оцінку та порівняння різних АДЕ для систем гарантованого електроживлення
проведено за наступними техніко-економічними показниками [3]: питома вартість обладнання
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(тис.грн./кВт), термін експлуатації (роки), зведені річні затрати на генерацію 1 кВт встановленої
потужності системи енергозабезпечення (грн./кВт), собівартість генерації енергії (грн./кВт*год),
термін окупності (роки), можливий прибуток від функціонування (тис. грн.).
Після аналізу різних АДЕ зроблено висновок,

що найбільш економічно доцільним і

ефективним є використання джерел електроживлення в MicroGrid на основі вітрогенератора чи
фотогенератора у поєднанні з дизельним генератором,
функціонування

усієї

системи

незалежно

від

який забезпечить безперервне

погодних

умов

та

гарантує

якість

електропостачання.
Сучасні тенденції розвитку енергетичних систем полягають у тому, що кожний житловий
будинок може виступати не тільки як навантаження, але як генератор електроенергії. Однією з
задач керування такою системою є передача енергії від будинку до будинку в межах MicroGrid,
при цьому кожен з будинків може бути як генератором, так і навантаженням. Пропонується
створення додаткової лінії енергозабезпечення для всіх будинків (внутрішню мережу), що дасть
змогу реалізувати підключення окремих житлових будинків між собою без усунення можливості
живлення інших споживачів від основної мережі (рис. 1). В якості внутрішньої мережі буде
використовуватися систему DC MicroGrid (система на основі постійного струму). Оскільки
більшість АДЕ генерують постійний струм і системи його розподілу не мають проблем з якістю
енергії[5].

Рис. 1. Система електроживлення з внутрішньою мережею
Cистема керування на ринку електроспоживання, завдяки якій споживач може сам
розрахувати ціну на електроенергію та об’єм продажу наведено на рис. 2.
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Рис. 2. Блок-схема для розрахунку ціни на електроенергію та об’єм продажу
Для розрахунку ціни були розглянуті наступні методи ціноутворення[4], які показані на рис.
3.

Рис. 3. Методи ціноутворення
Аналіз методів ціноутворення показав, що найефективнішим для розрахунку вартості
електроенергії - метод максимізації поточного прибутку, оскільки оснований на законі попиту.
Розроблено систему керування електроспоживанням, яка побудована на основі
мікроконтролеру Atmega 16, що збирає дані з датчиків, надсилає їх до персонального
комп'ютеру за допомогою USB та керую підключенням/відключенням до віртуальної додаткової
мережі інвертора АБ або ФБ (реле 1) та споживачів (реле 2). Структурну схему зображено на
рис. 4
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Рис. 4. Структурна схема
Алгоритм розрахунку ціни на електроенергію для споживача приведений на риc.5.

Рис. 5. Алгоритм розрахунку ціни на електроенергію
Висновки
Показано ефективність використання DC лінії мережі MicroGrid для обміну енергією між
об‘єктами віртуального ринку електроенергії.
На базі теоретичних досліджень розроблено алгоритм визначення ціни та обсягу
електроенергії, яка буде передаватися між продавцем та покупцем.
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УДК 621.3
ІМПУЛЬСНИЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ВІДБОРУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ СОНЯЧНОЇ
БАТАРЕЇ
Б.М. Слушинський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: coolboy1994@ukr.net
В даній роботі розглянута схема імпульсного перетворювача підвищувального типу
для відбору максимальної потужності сонячної батареї методом вимірювання холостого
ходу. Також розглянуті основні методи відбору максимальної потужності сонячної
батареї та особливості роботи імпульсного регулятора в цьому режимі.
In this paper there is considered scheme of pulse boost converter working on maximum
power point tracking using method of measuring the open circuit voltage. Also there is
considered basic methods of maximum power point tracking and features of the pulse
converter in this mode.
Ключові слова: імпульсний перетворювач, відбір максимальної потужності, метод
холостого ходу
Key words: pulse converter, maximum power point tracking, method of open circuit voltage
Вступ
Сьогодні дедалі дорожчою стає вартість паливних ресурсів, як-от нафти і газу. Тому
альтернативні джерела енергії набувають все більшого поширення. Перевагами такої енергії,
зокрема сонячної, є екологічність, невичерпність і низька собівартість. Перешкодами до
масового використання сонячних батарей є їхня висока вартість і незначна ефективність.
Основними є втрати у разі перетворення енергії для заряду акумуляторної батареї та втрати,
пов'язані з неоптимальним режимом роботи сонячних елементів. Для забезпечення відбору
максимальної потужності від них, враховуючи їхню вольт-амперну характеристику (ВАХ) і
залежність потужності від напруги, необхідно застосувати спеціальні засоби для пошуку точки
максимальної потужності (ТМП). Ця точка зміщується залежно від освітленості, а також
температури навколишнього середовища. Відомо широке розмаїття методів пошуку ТМП, які
відрізняються складністю, швидкодією, ефективністю, вартістю тощо[1].

а)

б)

Рис.1. Схема заміщення фотоелемента (а) та вольт-амперна характеристика
фотоелемента (б)
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Кількість виробленої електричної енергії залежить від зовнішніх умов (потужність
сонячного випромінювання, температура та ін.) і змінюється у часі. Для кожного режиму роботи
СБ існує оптимальне навантаження, яке відбиратиме від неї максимально можливу потужність.
При зміні зовнішніх умов у це навантаження не вдається передати усю енергію, яку б могла
видати СБ. У середньому вдається використати лише близько 60 % від можливої кількості
електричної енергії. Для збільшення кількості одержаної енергії використовують пристрої
узгодження навантаження з
джерелом. В якості таких пристроїв широко використовують імпульсні регулятори (ІР) постійної
напруги. Вони працюють в режимі регулювання вихідного струму СБ і забезпечують її виведення
в точку максимальної потужності (МП) при зміні зовнішніх умов. Для керування ІР необхідно
визначати координати точки МП (ІМП та UМП) СБ. Існує багато алгоритмів пошуку точки МП, які
умовно можна розділити на дві групи:
− ітеративні алгоритми поступового зміщення робочої точки в сторону збільшення вихідної
потужності СБ;
− однокрокові алгоритми визначення точки МП.
Перша група алгоритмів є універсальною і може бути використана для джерел енергії з
довільними вольт-амперними характеристиками (ВАХ). Через це пошук точки МП цими
методами здійснюється шляхом вимірювання і порівняння параметрів СБ в різних робочих
точках. Тому їм
притаманні наступні недоліки:
− порівняно велика інерційність;
− періодичне зміщення робочої точки, що збільшує амплітуду пульсації напруги на
навантаженні.
Друга група методів розроблена спеціально для напівпровідникових СБ, що дозволяє
розрахувати точку МП на основі вимірювань, період яких значно перевищує період роботи ІР.
Тому ці методи дозволяють усунути недоліки першої групи методів. Найвідомішими
алгоритмами цієї групи є вимірювання напруги холостого ходу U XX і струму короткого замикання
IКЗ[2].
Метод вимірювання холостого ходу
Основа методу - прийняття допущення, що відношення напруги ТМП до напруги холостого
ходу практично незмінно:
𝑈М.П.
𝑈х.х.

≅k<1

(1)

де k – коефіцієнт пропорційності між 𝑈М.П. та 𝑈х.х. , який лежить в межах k = 0,7 … 0,8.
Алгоритм працює таким чином: масив фотоелементів тимчасово ізолюється від
навантаження і вимірюється напруга холостого ходу, потім алгоритм обчислює положення ТМП,
для поточного коефіцієнта K. Напруга в РТМП встановлюється до тих пір, поки обчислене
співвідношення 𝑈М.П. ⁄𝑈х.х. не буде досягнуте. Ця процедура періодично повторюється. Метод
вирізняється своєю простотою[3].
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Опис роботи схеми
На

Рис.2

представлена

схема

імпульсного

регулятора

підвищувального

типу,

призначеного для відбору максимальної потужності від СБ.

Рис.2. Схема імпульсного регулятора (підвищувального типу)
Зазвичай імпульсні регулятори застосовуються в схемах стабілізації вихідної напруги. При
цьому використовується зворотній зв’язок з виходу регулятора. При використанні таких
регуляторів для відбору максимальної потужності СБ, задача зводиться до стабілізації
(відслідковування) величини вхідної напруги перетворювача, а не вихідної, тобто зворотній
зв’язок береться зі входу регулятора.
Принцип роботи полягає в наступному: нехай спочатку РТМП була в точці 1 (Рис.3),
UСБ=k·Uх.х., Ін≈const. Збільшилась інтенсивність світла, зріс фотострум Іф. При цьому зросла
напруга холостого ходу Uх.х., і відповідно збільшилась UСБ. Змінилося положення робочої точки.
Щоб вийти на режим відбору максимальної потужності, треба збільшити струм навантаження І н,
для цього треба замкнути ключ S1.

Рис.2. Переміщення робочої точки при зміні умов
При замиканні ключа S1 струм в індуктивності ІL зростає і напруга на виході СБ
зменшується. Коли напруга на R2 досягне величини k·Uх.х., напруга на інверсному вході
операційного підсилювача DA1 проходить через нуль і компаратор перемикається в
протилежний стан, що призводить до розмикання ключа, зменшення І L, і збільшення напруги на
виході СБ. Для забезпечення підтримки вихідної напруги СБ в заданому діапазоні відносно ТМП
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використовується компаратор з гістерезисом, який визначається співвідношенням опорів R5 та
R6, які задають порогову напругу перемикання Uпор. В результаті пристрій підтримує із заданою
точністю вихідну напругу СБ поблизу ТМП, що забезпечує відбір від неї максимальної
потужності. Використовується релейний режим роботи ІР. ЕМ – еталонний сонячний модуль,
який постійно працює на холостому ході, напруга якого порівнюється з вихідною напругою СБ.

а)

б)

Рис.3. Схема включення операційного підсилювача(а) та діаграми роботи(б)
Висновок
У статті розглянуто спосіб відбору максимальної кількості енергії від сонячної батареї та
запропоновано

пристрій

відбору.

Недоліками

методу

вимірювання

холостого

ходу

є

непостійність коефіцієнта пропорційності К в залежності від умов середовища ( температури,
освітленості). Усунення цього недоліку вимагає більш складної системи керування. Основна
перевага цієї схеми – простота реалізації. Використання релейного режиму роботи ІР зменшує
кількість недоотриманої енергії від СБ. Розглянута схема є спрощеною, для ілюстрації основних
принципів роботи силової частини і системи керування, а також показує як можна застосувати
імпульсні регулятори для вирішення поставленої задачі.
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УДК 621.3
УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТАБЛИЧНО-АЛГОРИТМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ
СОПРОЦЕСОРІВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
В.А. Лукашенко
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона, Київ, Україна, e-mail: z_LYK@mail.ru
В роботі проведений аналіз існуючих таблично-алгоритмічних методів апаратурної
реалізації та визначений таблично-логічний метод для лазерного технологічного
обладнання, який сприяє створенню багатофункціональної моделі сопроцесора МПС.
Запропонована багатофункціональна модель сопроцесора, яка відтворює функції: sin (x),
cos (x), sc(x), csc (x). Характерною особливістю запропонованої моделі є: висока
швидкодія завдяки відсутності в алгоритмі обчислення тривалих

арифметичних

операцій; малий об'єм пам’яті V. В порівнянні з класичним табличним методом об’єм
пам’яті зменшений більше ніж в два рази. Зменшення кількості зовнішніх виводів за
рахунок імплементування

МДП–ключів, це забезпечує час напрацювання на відмову,

збільшується на 3-4 порядки.
The paper analyzes the existing table-algorithmic methods for hardware implementation
and table-defined logical method for laser processing equipment, which helps to create a
multifunctional model coprocessor IPS. The proposed multipurpose coprocessor model that
reproduces the functions: sin (x), cos (x), sc (x), csc (x). A characteristic feature of the
proposed model are: high speed due to the absence of a long computation algorithm
arithmetic operations; small memory V. In comparison with classical tabular method memory
reduced more than twice. Reducing the number of external pins by implementing MIS-keys, it
provides MTBF increases by 3-4 orders of magnitude.
Ключові слова: модель, метод.
Key words: model, method.
Вступ
Спеціалізовані комп’ютерні системи та компоненти, які широко застосовуються в лазерних
технологічних, проблемно-орієнтованих системах і у ряді випадків дозволяють краще та з
меншими витратами вирішувати локальні задачі безпосереднього керування виробничими
процесами та автономними фізичними об’єктами.
Специфічність роботи спеціалізованих систем керування в лазерних технологічних
комплексах полягає в наявності гранично припустимої затримки між моментом введення
інформації й моментом прийняття рішення, тобто визначення значень керуючих сигналів. Крім
того, вони мають функціональні можливості та конструктивні особливості, які дозволяють
використовувати їх для ефективного вирішення класу спеціальних задач.
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обчислювальних

систем

присвячений ряд робіт В.Д. Байкова, В.І. Корнєйчука, В.П. Тарасенка та інших.
Але дослідження методів та моделей для компонентів мікропроцесорних систем (МПС),
що побудовані

на базі таблично-алгоритмічних методів апаратурної реалізації, недостатньо

висвітлені в вітчизняних та зарубіжних літературних і патентних джерелах.
Тому дослідження моделей, що відтворюють функціональні залежності табличноалгоритмічними методами апаратурної реалізації, які сприяють підвищенню їх технікоекономічних показників, є актуальною задачею.
Класифікація таблично-алгоритмічних методів
Класифікація

таблично-алгоритмічних

методів

включає:

табличний

адитивно-

мультиплексорний, таблично-адитивний, напівадитивний таблично-логічний, табличний логічнооборотний, таблично-логічний [1].
Метою дослідження є створення моделі сопроцесора з високими техніко-економічними
показниками за рахунок визначення методу, що забезпечує високу швидкодію та надійність
відтворення заданих функцій.
Аналіз перелічених вищевикладених методів та моделей їх реалізації [2-7] показав, що
для лазерного технологічного обладнання доцільно використовувати таблично-логічний метод
апаратурної реалізації функціональних компонентів мікропроцесорних систем.
Суть таблично-логічного метода складається із сукупності прийомів по використанню
принципів: кон’юнкції, диз’юнкції, нерівнозначності, властивостей МДП-технології; та засобів, що
базуються на:логічних елементах І, АБО, ПЗП, ВИКЛЮЧНЕ АБО, МДП-ключах, регістру
побудованому на тригерах з кодовими та лічильними входами.
На

основі

цього

методу

розроблена

образно-знакова

модель

спеціалізованого,

прецизійного, багатофункціонального сопроцесора, яка представлена на рис. 1.
Модель сопроцесора (рис.1) реалізує наступні функції: sin (x), cos (x), sc(x), csc (x),
процедура відтворення докладно описана в роботі [8].
Висновки
1.

На

основі

проведеного

аналізу

існуючих

таблично-алгоритмічних

методів

апаратурної реалізації визначений таблично-логічний метод для лазерного технологічного
обладнання, який сприяє створенню багатофункціональної моделі сопроцесора МПС.
2.

Створена модель сопроцесора, яка реалізує функції: sin (x), cos (x), sc(x), csc (x).

Характерною особливістю запропонованої моделі є:
 висока швидкодія завдяки відсутності в алгоритмі обчислення тривалих арифметичних
операцій (множення, ділення, додавання, віднімання);
 малий об'єм пам’яті V. В порівнянні з класичним табличним методом об’єм пам’яті
зменшений більше ніж в два рази.
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 зменшення кількості зовнішніх виводів за рахунок об’єднання вхідних та вихідних виводів

завдяки

імплементування

МДП-ключів,

це

забезпечує

час

напрацювання

на

відмову

збільшується на 3-4 порядки.
 висока надійність сопроцесора забезпечується виконанням багатофункціональної
моделі в єдиному кристалі.
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СЕКЦІЯ №7: «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ»
УДК 004.023
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ТРИВИМІРНОГО СКАНУВАННЯ
А.А. Баланюк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: a.balanyuk@yahoo.com
У даній статті розглянуто один з найсучасніших методів покращення карти глибини,
яку

створює

сенсор

глибини

зображення

Kinect.

Розглянутий

метод

запобігає

виникненню артефактів на контурах об’єктів, завдяки використанню направленої маски
фільтра, під час заповнення прогалин у зображенні.
In this article, we analyze one of the modern methods to improve the quality of a depth
map created by a Kinect sensor. Considered method prevents artifacts on the edges of the
objects through the use of directional filter masks, while filling holes in the image.
Ключові слова: дворівневий комбінований фільтр, фільтрування зображення, сенсор
Kinect, карта глибини, тривимірне сканування.
Key words: joint bilateral filter, image filtering, Kinect sensor; depth image; three-dimensional
scanning.
Вступ
Останнім часом багато дослідників та розробників у всьому світі проявляють великий
інтерес до недорогого пристрою Microsoft Kinect для його використання у різних додатках
тривимірного сканування, таких, як ігри або взаємодія між людиною та машиною [4].
Використання Kinect у складних тривимірних додатках обмежується тим, що сенсор видає
неповні дані про глибину, що призводить до неминучого шуму та прогалин у карті глибини, які
зменшують якість відтворення тривимірного зображення.
Існує три основних джерела виникнення похибок та спотворень у картах глибини:
аналізатор променів (сенсор), алгоритм вимірювання глибини, властивості сканованих
поверхонь об’єктів [3].
Помилки, які обумовлені алгоритмом вимірювання глибини сканованої сцени, пов’язані з
умовами освітлення і геометрією сканованих об’єктів. Умови освітлення впливають на
енергетичний контраст зондувальних цяток. У разі інтенсивного загального освітлення лазерні
цятки з’являються із низькою контрастністю в інфрачервоному зображенні, що може призвести
до сплесків значення глибини або прогалин на карті глибини. Випадкова похибка вимірювання
глибини зростає із збільшенням відстані до датчика. Таку залежність обумовлено меншою
кількістю цяток, що створює ІЧ проектор для дальніх зон сканування. Крім того, в залежності від
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геометрії сканованої сцени, частини сцени можуть бути закритими або затіненими. Обидві
закриті та затінені області сенсор також фіксує як прогалини на карті глибини.
Для поліпшення якості карти глибини, створеної сенсором, застосовують процес
фільтрації [1-2].
Удосконалення алгоритму формування карти глибини
Удосконалений підхід до поліпшення зображення глибини полягає у використанні окремих
фільтрів для областей з прогалинами та для областей без прогалин. Схему процесу
оброблення вхідної інформації інфрачервоної камери наведено на рис.1. Згідно цієї схеми,
створене сенсором зображення глибини D спочатку слід проаналізувати та розподілити на
сегменти з прогалинами Dh і сегменти без прогалин Dnh . На другому етапі метод застосовує
фільтри для видалення шуму на сегментах без прогалин, в результаті чого маємо Dnh . На
третьому етапі застосовуються процедури заповнення прогалин. Кінцеве зображення карти
глибини формується поєднанням зображень сегментів D h і Dnh .
В алгоритмі фільтрування та заповнення прогалин використовують інформацію про
контури I, яка міститься в кольоровому зображенні, отриманому датчиком одночасно з
інформацією інфрачервоного сканування D .

Рис. 1. Блок-схема удосконаленого методу фільтрування карти глибини
Точне детектування використовують для знаходження контурів об’єктів у кольоровому
зображенні і карті глибини. Після детектування пікселі контурів в кольоровому зображені I , які
не співпадають із пікселями контурів у карті глибини, видаляються для подальшого зменшення
впливу, під час фільтрування деталей. Таким чином, на виході отримано зображення контурів

E I , пікселі якого, в основному, відображають контури об’єктів, а не прогалин.
Область, що не є прогалиною, на зображенні карти глибини, як правило, є шумною.
Традиційний дворівневий комбінований фільтр (JBF) використовується для фільтрації цього
шуму. Такий фільтр обробляє піксель із розташуванням p  ( px , py ) та використовує групу
сусідніх пікселів (2w  1)x(2w  1) у вікні фільтра Ф p :
Dnh 


qФ

Dnh (q )fds (qx  px , qy  py )frc (I p  I q ) ,

p
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де Ф p  {q  (qx , qy ) | px  w  qx  px  w та py  w  qy  w } .

Dnh (q ) та Dnh (q ) у рівнянні (1) відображає дані про глибину у пікселях p і q в сегментах,
що не є прогалинами. Просторова функція фільтра Гауса fsd визначається як:

fsd (q x  px , qy  py )  e

2
2

1 ( qx  px )  ( qy  py ) 
 

2

s2



.

(2)

Змінна frc є різницею значень кольорів між сусідніми пікселями:

frc (I p  I q ) 

1  I p I q
 
2 
e  r






.

(3)

Слід зазначити, що, у картах глибини, що створює сканер Kinect, прогалини часто
з’являються на контурах об’єктів. Таким чином, необхідно враховувати напрямки контурів
об’єкта під час заповнення прогалин. Удосконалений метод пропонує використовувати напрямки
контурів, взятих у зображенні, у фільтрі JBF (рівняння (2)) для збереження їх чіткості. Отже,
маємо спрямований дворівневий комбінований фільтр (DJBF) рівняння якого:
Dnh 


qФ

d
Dnh (q )fds
(qx  px , qy  py )frc (I p  I q ) .

(4)

p

Використання спрямованого фільтра Гауса (DGF) дозволяє підвищити чіткість пікселів, що
відповідають контурам об’єкта. Маска спрямованого фільтра Гауса повертається відповідно до
напряму контуру, а її горизонтальні і вертикальні відхилення контролюються окремо.
Удосконалений метод має можливість заповнювати прогалини у чотирьох напрямках:
фільтрування зліва направо, справа наліво, згори вниз або знизу вгору. Зокрема, він визначає,
який спрямований метод заповнення прогалини необхідно використати для кожного пікселя,
спираючись на найближчий піксель контуру прилеглого об’єкта, а також на напрямок вектора до
цього пікселя. Так, заповнення методом «зліва направо» виконується, якщо ближній піксель
контуру в зображенні знаходиться праворуч, від пікселя, що обробляється.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 2. Напрямки заповнення прогалин біля контуру: (а) з лівого боку праворуч; (б)
згори вниз; (в) з правого боку ліворуч; (г) знизу вгору
Після того, як метод визначився із напрямком заповнення прогалин, він використовує цю
інформацію у частково-спрямованому дворівневому комбінованому фільтрі (PDJBF). PDJBF
також використовує спрямований фільтр Гауса (DGF) як просторову маску, що дозволяє йому
згладити зображення, зберігаючи при цьому деталі на контурах об’єктів. Крім того, пікселі у вікні
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фільтра  p вибірково використовуються під час заповнення залежно від напрямку вектора до
найближчого контуру (рис. 2) (тільки пікселі в заштрихованої області використовуються під час
фільтрування).

(а)

(б)

(в)

Рис. 3. Експериментальні результати: (а) оригінальна карта глибини Kinect;
(б) традиційний метод; (в) удосконалений алгоритм комбінованого дворівневого фільтра
На рис. 3 показаний результат застосування удосконаленого методу фільтрації поряд із
традиційним методом дворівневого комбінованого фільтра. Як видно, удосконалений алгоритм
повертає кращі результати, особливо поблизу контурів об’єктів.
Висновки
До виникнення прогалин у зображенні глибини призводять традиційний (апаратний)
алгоритм оброблення вхідної інформації сканера та фізичні властивості сканованих поверхонь.
Значного поліпшення карти глибини можна досягти шляхом роздільної обробки фрагментів
зображень об’єктів навколо контурів об’єктів та фрагментів віддалених від контурів.
Удосконалений метод включає у себе алгоритм аналізу приналежності пікселів контурам
об’єктів та аналіз і врахування напрямків цих контурів. В залежності від приналежності пікселя
до різних типів областей у карті глибини, використовуються різні типи фільтрів. Удосконалений
метод також використовує модифіковану версію традиційного дворівневого комбінованого
фільтра, що використовує фільтр Гауса із направленою маскою. Розмір і напрямок цієї маски
змінюється в залежності від напрямку контурів. Це дозволяє запобігти виникненню дефектів
контурів об’єктів на результуючому зображенні.
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УДК 621.391.83: 004.934.2
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ
C.C. Зліщев
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, email: sergii.zlishchev@gmail.com
У статті розглянута проблема усунення паразитних звуків: зовнішніх звукових завад
і відбитих від стін і стелі звукових хвиль. У створеному мовному приміщенні дикторської
студії проведені вимірювання часу реверберації. Розглянуто методику визначення часу і
значення акустичної захищеності приміщення.
In artіcle thе prоblеm of еlіmіnаtіоn оf pаrаsіtіc sоunds іs cоnsіdеrеd: еxtеrnаl sоund
hіndrаncеs аnd rеflеctеd frоm wаlls аnd а cеіlіng оf sоund wаvеs. In thе crеаtеd spееch
prеmіsеs оf dіctоrs studіо mеаsurеmеnts of tіmе оf rеvеrbеrаtіоn аrе mаdе. Thе tеchnіquе оf
dеfіnіtіоn оf tіmе аnd vаluе оf аcоustіc sеcurіty оf thе rооm іs cоnsіdеrеd.
Ключові слова: Звукоізоляція; звукозапис; конструкції; акустика приміщень; звуковий
шум; звукопоглинання; реверберація; акустичне ізолювання.
Kеy wоrds: Sоundprооfіng; sоund rеcоrdіng; cоnstructіоns; rооm аcоustіcs; sоund nоіsе;
sоund аbsоrptіоn; rеvеrbеrаtіоn; sоund іsolаtіоn.
Вступ
Акустичні властивості приміщення визначають поширення звуку в замкненому просторі.
Слід зазначити, що вимірювання рівня звукового тиску шуму здійснюють в порожній студії при
закритих дверях і ввімкнених системах кондиціонування, спецосвітлення і технологічного
обладнання. Крім вимог до рівня звукового фону, регламентуються також оптимальні значення
часу реверберації [1].
Під час проектування так званої «тихої кімнати», враховують фактори проникнення
звукових завад, а так само фактори, що сприяють створенню оптимальної структури звукового
поля студії [2].
У процесі розроблення об’ємно-планувального рішення приміщення використовують
принцип «коробка в коробці», передбачають застосування сучасних ефективних ізоляційних
матеріалів. Головною проблемою для сучасних студій звукозапису є наявність паразитних
звуків: зовнішніх звукових завад і відбитих від стін і стелі звукових хвиль. Забезпечення
відповідного рівня акустичних параметрів приміщення як на етапі будівництва, так і під час
експлуатації можна досягти шляхом періодичного контролю цих параметрів і застосування, в
разі необхідності, додаткових матеріалів та конструкцій.
Метою статті є аналіз особливостей застосування сучасної комп’ютерної методики
визначення акустичних характеристик приміщення спеціалізованої студії.

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

15-17 квітня 2015 року (Київ, Україна)

245

Розглянуту методику було застосовано для визначення параметрів приміщення мовної
дикторської студії, план якої наведено на рис. 1.

Рис. 1. План-схема приміщення студії звукозапису (1 – приміщення звукозапису, 2 –
приміщення оператора)
У цілому, звукове поле в приміщенні є сумою кількох складових: прямого звуку від
джерела, що не зазнав жодного відбиття, і звуку, створеного відбитими звуковими хвилями і
хвилями від зовнішніх джерел. Залежно від геометрії приміщення, крім звичайного зашумлення,
на деяких частотах може спостерігатися ефект стоячої хвилі. Для позбавлення від ефекту
стоячої хвилі застосовують нескладний метод: необхідно уникати паралельності стін, що і
реалізовано в досліджуваному приміщенні, рис. 1. Завдання зміни конфігурації стін вирішують
шляхом застосування звичайних каркасно-обшивних конструкцій. Окремо відзначимо, що вікно
монтують під кутом до вертикальної площини, щоб звук відбивався вниз і поглинався підлогою .
Звукоізоляційні конструкції приміщення мають працювати як мембрани і бути здатними
сильно заглушувати звукову енергію на низьких частотах. Чим більше звукопоглинання, тим
менше шуму в приміщенні де знаходиться джерело шуму.
Оскільки основним призначенням розглянутої студії є запис людського голосу, то
основними параметрами, що впливають на якість записаного сигналу, є: рівень зовнішнього
шуму в приміщенні і час реверберації звуків на частотах, відповідних діапазону людського
голосу.
Під реверберацією розуміють процес загасання звуку після припинення звучання
джерела,

що

відбувається

внаслідок

багаторазового

відбивання

звукових

хвиль

від

огороджувальних поверхонь [3].
Час, протягом якого рівень звукового тиску зменшиться на 60 дБ після припинення
звучання джерела, називається часом стандартної реверберації (зазвичай замінюється
терміном "час реверберації"). Час реверберації добре характеризує загальну гулкість зал.
Важливе значення має можливість забезпечити просте експериментальне та аналітичне
визначення часу реверберації у вже побудованих або проектованих залах.
У розглянутій методиці для визначення часу реверберації передбачено здійснення певної
послідовності операцій: за допомогою джерела звуку, підключеного до комп’ютера через
підсилювач потужності, у випробовуваному приміщенні збуджуються звукові хвилі, тиск яких
реєструється в декількох точках за допомогою мікрофонів. Після перетворення і підсилення
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напруги з виходу ненаправленого мікрофона, через підсилювач потужності сигнал подається на
мікрофонний вхід звукової карти комп’ютера. За допомогою програмного забезпечення Adobe
Audition проводиться спектральний аналіз отриманого звуку і визначається час реверберації для
різних частот. У процесі вимірювання часу реверберації був застосований комбінований підхід,
за якого через джерело звуку надходили:
- окремі короткочасні сигнали певної тональності;
- білий шум;
- рожевий шум.
Отримані значення часу реверберації для кожної частоти усереднювалися. На рис. 2
наведено отримані графіки часу реверберації. Із наведених графіків виплаває, що час
реверберації на частоті 1,5 кГц має значення близьке до 0,1 секунди, а на інших частотах не
перевищує 0,2 секунд.

Рис. 2. Графік часу реверберації для різних типів тестового сигналу
Під час досліджень було використано зовнішню звукову карту E-MU Tracker Pre USB 2.0
підключену до ноутбука, не напрямлений мікрофон RAYLAB KINO EVENT - 101.
Другим важливим параметром «тихою кімнати» є її, так звана, захищеність від зовнішніх
шумів. Зниження рівнів шуму звукопоглинальними конструкціями, розташованими в приміщенні
(в тому числі і огороджувальними – стінами, стелею і підлогою), визначається акустичною
постійною приміщення В, що розраховується за формулою (1) [4]:
𝐵=
де:

А

– еквівалентна

площа

𝐴

звукопоглинання,

звукопоглинання для всіх звукопоглинальних

(1)

1−𝑎ср
2

м;

aср -

середній коефіцієнт

(у тому числі і огороджувальних) конструкцій

приміщення.
Еквівалентна площа звукопоглинання А розраховується за формулою (2):
𝐴 = ∑𝑛𝑖=1 𝑎𝑖 𝑆𝑖 + ∑𝑚
𝑗=1 𝐴𝑗 𝑛𝑗
де: ai - коефіцієнт звукопоглинання огороджувальної поверхні; Si - площа i-й
2

огороджувальної поверхні, м ; Aj- еквівалентна площа звукопоглинання j-го штучного
2

поглинача, м ; nj - кількість j-их штучних поглиначів, шт.
Середній коефіцієнт звукопоглинання розраховується за формулою (3):
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𝐴

(3)

𝑆від

звукопоглинання,

2

м;

Sвід

–

сумарна

площа

2

відгороджувальних поверхонь приміщення, м . Площа звукопоглинальних конструкцій (штучних
звукопоглинальних матеріалів) не враховується [5].
Для вимірювання значення акустичної ізольованості було застосовано вимірювач рівня
шуму MT-4008. Для визначення акустичної ізольованості кімнати за допомогою джерела звуку,
розташованого поза кімнатою, були сформовані звукові сигнали різної частоти та інтенсивності.
Частотний спектр сигналів відповідає нормативним сигналам повітряного шуму, ударного шуму і
еталонного спектру шуму транспортного потоку. Вимірявши рівні звукового тиску біля
зовнішнього контуру «тихої кімнати» і всередині, в місці розташування мікрофона під час
здійснення процедури запису акустична ізольованість кімнати досягала значень 80-90 дБ.
Висновки
Дана методика вимірювання акустичних параметрів наглядно демонструє простоту та
зручність оцінювання всіх необхідних параметрів під час перевірки якості акустичного
оформлення

студії

звукозапису.

Методика

не

потребує

спеціальних

пристроїв

або

спеціалізованого програмного забезпечення. Для її реалізації достатньо того обладнання, яке
присутнє у будь-якій студії. Також варто зазначити, що розглянута методика дає достатньо точні
значення часу реверберації (на рис.2 середнє значення часу реверберації відповідає
теоретичному графіку для дикторських студій). Ще однією позитивною властивістю даної
методики є простота оцінювання зниження рівнів шуму звукопоглинальними конструкціями.
Дана методика має прикладний характер і її можна використовувати не тільки для
вимірювання акустики дикторських студій звукозапису. Її також можна адаптувати для аналізу
акустичних характеристик будь-яких приміщень, незалежно від їх призначення, оскільки
отримані практичні результати слід просто порівняти з теоретичними вимогами.
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УДК 004.7
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВОГО ТРАФИКА НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА К СИСТЕМАМ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LTE
Чан Тхи Нгок Ким
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: ngockim490@gmail.com
Рассмотрены особенности организации передачи голосового трафика в сетях
мобильной

связи

LTE.

Проанализированы

технологии

передачи

голоса

с

использованием сетей мобильной связи предыдущих поколений. Сделано сравнение
технологий VoIP и OTT.
The features of the organization of voice traffic in mobile networks LTE was considered.
The voice transmitting technologies using mobile networks of previous generations analyzed.
The comparison between VoIP technology and OTT is made
Ключевые слова: голосовой трафик, VoLTE, OTT- сервис
Keywords: voice traffic, VoLTE, OTT- service
Введение
В сетях LTE вопрос передачи телефонного трафика имеет особенное значение. Стандарт
LTE разработан для передачи пакетного трафика, поэтому предоставление услуг телефонии
(передача голосового трафика) осуществляется, как процесс передачи высокоприоритетного
трафика в IP-сетях. Но именно голосовой трафик дает операторам мобильной связи большую
часть дохода. В связи с этим в настоящее время предложено несколько вариантов передачи
телефонии по сетям LTE [1].
Основным способом передачи голоса в сетях LTE является Voice over LTE (VoLTE).
Кроме этого способа, есть и другие. Например, CS Fallback, когда мобильное устройство
переключается в сети 2G или 3G для осуществления голосового соединения. А также есть
возможность использования OTT сервисов (Over The Top), таких как Skype, Viber и др. Однако,
операторы мобильной связи стремятся не использовать такие технологии, так как в этом случае
абоненты осуществляют оплату только за объем переданных данных, который является
достаточно небольшим. Поэтому стоимость звонка в OTT существенно ниже стоимости
обычного звонка.
Выбор технологии передачи голосового трафика для сети LTE особенно на этапе
развертывания сетей LTE в условиях конкуренции с достаточно эффективными сетями
мобильной связи 2G/3G является серьезной проблемой, влияющей на быстрое их внедрение.
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Особенности методов передачи IP голосового трафика
Первый вариант состоит в переходе на технологию VoIP. В настоящее время в трактах
VoIP широко используют вокодеры, например iLBC (Internet Low Bit Rate Code) в системах
Skype и Googlenet, уменьшающие скорость передачи речи с 64 до13 кбит/с.
Для полного использования всех преимуществ, предоставляемых технологией VoLTE,
необходимо выполнить несколько шагов оптимизации. Такая оптимизация состоит из
оптимизации

конфигурационных

параметров

и

активацию

различных

дополнительных

технологических средств (feature activation). Дополнительные технологические средства
должны обеспечить:
− сжатие заголовков (Header Compression);
− объединение (агрегирование) голосовых пакетов TTI (TTI bundling);
− поддержка качества обслуживания (QoS - Quality of Service).
Правильная настройка и полная реализация функциональных возможностей системы LTE
позволяет существенно повысить качество и эффективность технологии VoLTE по сравнению с
OTT сервисами.
Сейчас реализованы решения указанной проблемы с малыми величинами сквозных
задержек в каналах VoIP и малыми значениями временного джиттера, что особенно актуально
при применении технологии IMS (IP Multimedia Subsystem). Также проблемой перехода на VoIP
является значительное повышение нагрузки на канал PDCCH, если планирование канального
ресурса абонентам VoIP выполнять в динамическом режиме. В качестве решения предложено
использовать полупостоянного назначения (Semi-Persistent Scheduling) канального ресурса.
Данные о выделенных ресурсных блоках в сответствующих субкадрах отправляют в
индивидуальных управляющих сообщениях (по логическому каналу DCCH) на много кадров
вперед. В этом случае PDCCH будут применять только при повторной передаче пакетов и для
передачи указателя пауз SID (Silence Identifier) в речевом потоке [2].
Следующим

вариантом

передачи

голоса

является

переключение

абонента

(межсистемный хэндовер) во время передачи телефонии на сеть GSM/UMTS. Для полного
использования

всех

преимуществ,

предоставляемых

технологией

VoLTE,

необходимо

выполнить несколько шагов оптимизации контроллера сети GSM/UMTS в соответствии с
требованиями пакетной сети LTE. Соответсвующая настройка контроллера необходима для
преобразования потока данных телефонии в пакеты с дальнейшей их отправкой по
радиоканалу в пакетном режиме.
В настоящее время большинство операторов мобильной связи осуществляют плавный
переход на передачу голоса поверх LTE. Целевой моделью предоставления голосовых
сервисов является использование в сети IMS – платформы. По вышеуказанным причинам, а
также вследствие отсутствия в большом количестве мобильных терминалов, поддерживающих
IMS-сервисы, переходным этапом является применение технологии Circuit-Switched Fallback
(CSFB),
На первом этапе применения технологии CSFB (Voice over CS) предполагается все
голосовые вызовы, инициируемые в сети LTE, осуществлять через сети 2G/3G в режиме
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коммутации каналов (CS-Voice). Для реализации такой возможности необходимо использовать
соответствующее

дополнительное

программно-аппаратное

CS

Fallback

(CSFB,

Voice

Redirection) обеспечение. Среднее время установления вызова при использовании такой
технологии CSFB составляет 3-6 сек.
Для реализации технологии CSFB необходимо обеспечить совмещение зон покрытия
радиосетей LTE и GSM/UMTS. Также необходимо обеспечить поддержку режима CSFB на
абонентском оборудовании и в 2G/3G сетях (MSC). В центре коммутации (MSC) должен быть
реализован специальный интерфейс для взаимодействия с оборудованием LTE/EPC, который
предназначен для пейджинга абонентских устройств и управления их переключением между
сетями LTE и GSM/UMTS, а также для доставки входящих и исходящих SMS.
Технология CSFB имеет несколько недостатков:
- требует модернизации MME и MSC для сигнализации и SMS;
- требует перекрытие зон GERAN/UTRAN и E-UTRAN;
- увеличивает задержки при установлении голосового соединения;
- уменьшает скорости передачи данных до скоростей 2,5G/3G;
- требует дополнительных затрат времени, чтобы мобильный терминал вернулся в сеть
LTE после окончания разговора.
Первым шагом для совершения голосовых вызовов непосредственно в самой сети LTE
(VoLTE) является установка платформы IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS представляет собой
программно-аппаратный комплекс, который является ключевым компонентом практически всех
IP-сетей следующего поколения.
На втором этапе применения технологии SRVCC (Voice over LTE) голосовые вызовы,
инициируемые в сети LTE, осуществляются в LTE сети по протоколу IP на базе IMS-платформы
(VoLTE). В случае потери LTE покрытия голосовой вызов перенаправляется в 2G/3G сеть с
коммутацией каналов (CS-voice). Для осуществления такого перехода необходимо, чтобы были
активированы аппаратно-программные средства технологии Single Radio Voice Call Continuity
Мобильность голосового сервиса предложено реализовывать применением

SRVCC-

процедуры хэндовера с выбором соты назначения из сети LTE (PS-сервис) в 2G/3G (CS-сервис)
в случае деградации радиопокрытия LTE.
Применение технологии SRVCC позволяет сократить время установления голосового
соединения в среднем до 1 секунды. Более того, технология позволяет улучшить качество
голосового сервиса на 10-15% по сравнению с сетью 2G/3G.
Для реализации этого сервиса сеть должна поддерживать сетевую архитектуру
соответствующую стандарту LTE начиная с 3GPP Release 8. Различают несколько видов
хендовера SRVCC для чего используют параметры CS_Only и CS_and_PS. Данные параметры
применяют для настройки радиосети, и передают в изначальном запросе на хэндовер, что
определяет дальнейшие действия MME. Для возможности применения технологии SRVCC она
должна поддерживаться мобильными устройствами.
Основными трудностями внедрения данной технологии является:
- высокие затраты на установку IMS платформы;
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- отсутствие качественного LTE покрытия;
- малое количество устройств с поддержкой данной функции;
Передача голосового трафика средствами ОТТ сервисов
Дальнейшему внедрению услуг VoLTE может препятствовать оказание голосовых ОТТуслуг. На сегодняшний день существует и используется способ голосовой связи посредством
OTT (Over-the-Top) сервисов, таких как Skype, Google Voice, WhatsApp, Viber. Но такой способ
не всегда удовлетворяет пользователей, так как эти сервисы не гарантируют стабильную,
качественную работу. В OTT сервисах используется тип трафика который имеет более низкий
приоритет, чем тип трафика при VoLTE.
Для иллюстрации эффективности применения технологий VoLTE и OTT VoIP можно
рассмотреть результаты приведенные в [3]. Измерения производились для разговора
длительностью две минуты в соответствии с заранее определенной моделью: 23% времени
"говорение", 23% слушание и 54% тишина. При использовании стандартного VoLTE с кодеком
AMR WB (Adaptive Multirate Wideband) объем передаваемых данных равен 10.2 Кбит/с при
скорости кодека 23.85 Кбит/с и 8.8 Кбит/с при скорости кодека 12.65 Кбит/с.
В случае применения в режиме VoLTE дополнительного приложения, например, Bria и
CSipSimple, с SIP (Session Initiation Protocol) и кодеком AMR WB объем передаваемых данных
составляет около 8 Кбит/с, если используется функция обнаружения активности. В этом случае
наблюдается наименьший объем передаваемых данных среди всех рассматриваемых
вариантов. Такой результат достигнут благодаря тому, что во время пауз в разговоре ничего не
передается. Отметим, что такой способ передачи существенно снижает оценку по качеству MOS (Mean Opinion Score). При использовании указанного выше приложения только с кодеком
EFR NB (Enhanced Full rate Narrowband) объем данных составляет 17.3 Кбит/с (из-за менее
эффективного механизма определения активности).
При использовании трех различных OTT VoIP приложений объем передаваемых данных
составляет от 17.6 Кбит/с до 42.8 Кбит/с. В качестве OTT VoIP приложений использовались
Skype, Facetime и Viber.
Выводы
Передача голосового трафика в сетях LTE с общим названием VoLTE предполагает
применение существенно различных технологий, приводящих к необходимости использования
дополнительных аппаратно-программных средств и обеспечивая при этом разное качество
голосовой связи и разную интенсивность голосового трафика.
Надежную передачу голосового трафика в сети LTE можно обеспечить применением
платформы IMS (IP Multimedia Subsystem) и технологии SRVCC (Voice over LTE).
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УДК 004.522
ВЛИЯНИЕ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ
АВТОМАТИЧЕСКОМ РАСПОЗНАВАНИИ РЕЧИ
Д.В. Солодкий, В.В. Паладийчук
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: vut3000@gmail.com
Произведен анализ влияния несогласованности условий обучения и тестирования
при автоматическом распознавании речи. Показано, что известное положение о
необходимости обеспечивать близкие значения отношений сигнал-шум в режимах
обучения и тестирования является в целом справедливым. Вместе с тем, показано, что
для шумов с существенно неравномерным спектром данное положение нуждается в
корректировке.
The analysis of mismatch between training and testing conditions for automatic speech
recognition was made. It was shown that the need in corresponding of SNR between training
and test mode in general is true. But for the noises with significantly uneven spectrum it
should be adjusted.
Ключові слова: отношение сигнал/шум, тестовая выборка, обучающая выборка.
Key words: SNR relation, test sample, training sample.
Введение
Важным вопросом в использовании систем автоматического распознавания речи (АРР)
являются условия обучения, и в первую очередь - отношение сигнал/шум используемых
обучающих выборок. При обучении принято использовать обучающие выборки с довольно
большим (больше 30 дБ) отношением сигнал/шум, в то время как тестовые выборки могут быть
с иными отношениями сигнал-шум. В работе (1) приведен график зависимости ошибки
распознавания от отношения сигнал/шум тестовых выборок, но не оговорены условия обучения
и характер шума, который добавлялся к тестовой выборке. Целью данной работы является
оценка влияния рассогласованности условий обучения и тестирования систем АРР на ошибку
распознавания.
Условия обучения систем автоматического распознавания речи
Запись обучающих и тестовых выборок выполнялась в акустически заглушенной камере с
использованием следующего оборудования:


Микрофон Behringer EMC 8000;



Звуковая карта M-AUDIO Fast Track Pro;



Программное обеспечение Ableton Live 9.
Был записан файл, который содержал наименования чисел от одного до десяти,

повторенных

11 раз. Из этого файла были вырезаны обучающие и тестовые выборки.
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Обучающие выборки содержали отдельные слова с небольшими паузами вначале и в конце.
Тестовая выборка содержала десять слов с паузами между ними. В результате получилось 10
обучающих выборок на каждое слово и одна тестовая выборка. Вид полученных сигналов
показан на рис.1 и 2.

Рис.1 Обучающая выборка (слово «один»)

Рис.2 Тестовая выборка
К тестовой выборке добавлялись белый, розовый и коричневый шумы. Для шума каждого
цвета были сформированы аудио файлы с различным отношениям сигнал/шум (от -20 дБ до 40
дБ). Для генерирования розового и коричневого шумов использовались функции pinknoise и
rednoise, заимствованные из (2). Формирование аддитивной смеси x(r) сигнала с шумом с
заданным отношением сигнал-шум SNR0 производилось в соответствии с соотношением:

𝑥(𝑟) = 100.05(𝑆𝑁𝑅0−𝐷𝑠 /𝐷𝑛) ∙ 𝑠(𝑟) + 𝑛(𝑟).
где Ds и Dn - дисперсии речевого сигнала s(r) и шума n(r), соответственно.
Результаты эксперимента
Экспериментальные исследования проводились в два этапа.
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На первом этапе для обучения системы АРР были использованы по 10 выборок

на

каждое слово с отношением сигнал/шум 77 дБ (столь большое значение SNR обеспечено за
счет записи речевых сигналов в специальном заглушенном помещении кафедры акустики и
акустоэлектроники НТУУ «КПИ»). Системе АРР нужно было распознать подготовленные,
зашумленные тестовые выборки. Результаты распознавания представлены на рис.3.

Рис.3. Зависимость ошибки распознавания от отношения сигнал/шум (черный – для
белого шума, розовый – для розового, бордовый - для коричневого).
Как следует из рис. 3, для любого вида шумов ошибка распознавания монотонно растет с
уменьшением отношения сигнал-шум, что интуитивно понятно. Однако для коричневого шума
ошибки распознавания оказались существенно меньшими, чем для белого и розового шумов.
Объяснить данный факт можно тем, что коричневый шум в наибольшей степени искажает
низкочастотные спектральные составляющие речевого сигнала, которые малоинформативны,
поскольку основную информационную нагрузку в речевом сигнале несут широкополосные
согласные звуки.
На втором этапе экспериментальных исследований система АРР обучалась на
зашумленных выборках, с отношением сигнал/шум: -10 дБ, 0 дБ, 10 дБ. Выборки были
зашумлены

белым,

розовым

и

коричневым

шумами.

Тестирование

проводилось

с

использованием тестовых выборок, окрашенных аналогично обучающим выборкам. Результаты
распознавания представлены на рис.4-6.
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Рис.4. Система АРР обучалась на выборках с SNR = -10 дБ.

Рис.5. Система АРР обучалась на выборках с SNR = 0 дБ.

Рис.6. Система АРР обучалась на выборках с SNR = 10 дБ.
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Из рис. 4-6 следует, что при обучении системы АРР на выборках с определенным
отношением

сигнал/шум

результаты

распознавания

с

минимальным

числом

ошибок

проявляются для тестовой выборки с близким значением отношения сигнал/шум. Так при
обучении с отношением сигнал/шум равным -10 дБ лучшие результаты распознавания
появились для тестовых выборок со следующими

значениями отношения сигнал/шум: для

белого шума - -5дБ, для розового - -10 дБ, для коричневого - -15 дБ. Аналогичный характер
имеют графики представляющие результаты распознавания в случаях обучения на выборках со
значениями сигнал/шум 0 дБ и 10 дБ.
Вместе с тем, необычным является поведение графиков рис. 4 и 6, соответствующим
коричневому шуму. Необычность состоит в отсутствии локального минимума в окрестности
значений сигнал-шум, использованных при обучении. Поясняется это отмеченной выше
спецификой

коричневого

шума,

маскирующего

малоинформативные

низкочастотные

спектральные составляющие речевого сигнала.
Выводы
В результате проведенной работы можно сказать, что при обучении системы АРР на
выборках с высоким отношением сигнал/шум (порядка 60-70 дБ) и дальнейшем ее
тестировании на выборках с меньшими значениями отношения сигнал/шум, процент ошибок
будет увеличиваться при понижении этого отношения.
Показано, что если система АРР обучалась в шумных условиях, то и распознавать лучше
всего она будет в таких же условиях, за исключением случаев с отношением сигнал/шум менее
минус 20 дБ (когда вся информация о речевом сигнале теряется), либо случаев с отношением
сигнал/шум больше 30 дБ, где система АРР уже «не замечает» шума в сигнале. Вместе с тем
показано, что влияние коричневого шума на речевой сигнал является весьма специфичным вне
диапазона значений отношения сигнал-шум [-10, +10] дБ.
Исходя из результатов работы, можно предложить следующий вариант обучения системы
АРР. Система АРР будет обучаться на образцах речи с различным отношением сигнал-шум. В
своей памяти она будет хранить результаты обучения для различных отношений сигнал/шум, и
использовать их с учетом отношения сигнал-шум для распознаваемого сигнала. Такая
модернизация процедуры обучения позволит существенно понизить ошибку распознавания.
Литература
1. Xuedong Huang, Alex Acero, Hsiao-Wuen Hon. Spoken language processing: a guide to
theory, algorithm, and system development. – Prentice Hall Inc., 2001. - 980 p.
2. Pink, Red, Blue and Violet Noise Generation with Matlab Implementation. - Режим доступа:
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/42919-pink--red--blue-and-violet-noisegeneration-with-matlab-implementation/content/rednoise.m
Рекомендовано к публикации: д.т.н., проф.Продеус А.Н.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра АЕ, Киев, Украина

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

258
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

УДК 004.722
ТЕХНОЛОГІЯ IP-OVER-DWDM НА ОПОРНІЙ ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ IP/MPLS
А.О. Абакумова
НАУ, Інститут аеронавігації, Кафедра телекомунікаційних систем, Київ, Україна, e-mail:
a.a.a@ua.fm
У даній статті розкривається питання застосування технології IP-over-DWDM на опорній
транспортній мережі IP/MPLS. Для реалізації пропонується трирівнева модель IP/MPLS over
OTN over DWDM. Також наводяться переваги використання OTN як проміжного рівня між
логічною топологією та фізичною.
This article deals with the question of the application of technology IP-over-DWDM
transport network for supporting IP/MPLS. For realization proposed three-layer model IP/MPLS
over OTN over DWDM. Also gives advantages of using OTN as a middle layer between the
logical and the physical topologies.
Ключові слова: транспортна мережа, мультисервісна мережа, оптична мережа,
архітектура мережі.
Key words: transport network, multiservice network, optical network, network architecture.
Вступ
На сучасному етапі побудови в Україні інформаційного суспільства надзвичайно
актуальним технологічним завданням є створення високоефективного телекомунікаційного
середовища. Відтак, стратегічна мета будь-якого оператора мобільного зв’язку полягає сьогодні
в максимальній інтеграції сервісів, які він пропонує своїм клієнтам, в одній мультисервісній
мережі та здешевленні їхньої експлуатації.
Важливою складовою сучасних мультисервісних мереж є транспортні мережі. Існуючі
транспортні мережі являють собою різноманітні варіанти багаторівневих архітектур. Поєднання
оптичних мереж і накладених на них мереж з пакетними технологіями дозволяють утворити
універсальне транспортне середовище.
Основна частина
Пропонується трирівнева архітектура транспортної мережі IP/MPLS over OTN over DWDM
(рис.1). У цій архітектурі за допомогою LSR (Label Switched Routers) здійснюється поєднання мережі
IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching) та оптичної транспортної мережі OTN (Optical Transport
Network), котра в свою чергу з'єднана з волоконним середовищем передачі DWDM (Dense WavelengthDivision Multiplexing) на фізичному рівні [1].
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Рис. 1. Трирівнева мережа IP/MPLS over OTN over DWDM
У запропонованій архітектурі на верхньому рівні мережа організована на базі
перспективної технології багатопротокольної комутації міток (MPLS), що побудована за
ієрархічною двошаровою архітектурою з опорним шаром MPLS-комутації IP-трафіка та
граничним шаром, який несе основне навантаження щодо обслуговування абонентів.
Технологія MPLS дозволяє будувати безліч віртуальних приватних IP-мереж з системою
IP-адресації на базі єдиної транспортної мережі і, тим самим, служить основою для побудови
масштабованих мультисервісних мереж.
На середньому (проміжному) рівні знаходиться оптична транспортна мережа (OTN) –
технологія промислового стандарту нового покоління, що використовується як ефективний та
загальноприйнятий спосіб мультиплексування послуг на оптичних мережевих з’єднаннях. Дана
технологія, яку ще називають технологією «цифрового пакування», дозволяє операторам
зв’язку здійснювати конвергенцію мереж, забезпечуючи передачу сигналів без перешкод на
основі багатьох існуючих протоколів, а також гнучку адаптацію до клієнтських протоколів
майбутнього. OTN (за допомогою Control Plane) пропонує також необмежені можливості захисту
і відновлення трафіка, що дозволяє операторам використовувати різноманітні угоди стосовно
рівня обслуговування.
Нижній рівень являє собою волоконне середовище передачі DWDM, – спектральне
ущільнення каналів, – чи не єдину на даний час технологію, яка не накладає обмежень на
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пропускну

здатність

мережі.

Дана

технологія

дозволяє

одночасно

передавати

кілька

інформаційних каналів по одному оптичному волокну на різних несучих частотах. Перевагою
DWDM-систем є можливість передачі високошвидкісного сигналу на далекі відстані без
використання проміжних пунктів.
Модель розглянутої трирівневої транспортної мережі представлена на рис.2. Принципом
роботи розглянутої мережі є те, що кожен верхній рівень висуває певні технологічні вимоги до
сусіднього нижнього рівня.

Рис. 2. Модель трирівневої мережі
Обсяг вимог визначається за допомогою «коштів» потоків інформації, призначених для
рівня IP/MPLS. Сума потоків, що проходять через кожну ланку на рівні IP/MPLS визначатиме
ємність верхнього рівня [2]. Ємність кожної лінії рівня IP/MPLS реалізується у вигляді потоків на
рівень OTN. Якщо підсумувати потоки через кожну ланку OTN рівня, отримане навантаження
визначатиме ємність проміжного рівня. Для нижнього DWDM рівня процедура аналогічна.
Така трирівнева модель пропонується з метою розширення можливостей експлуатації,
адміністрування та обслуговування мережі, підтримання ефективного транспорту і комутації
послуг передачі даних.
Очевидно, що використання ОТN в якості середнього рівня між IP/MPLS і DWDM відділяє
логічну топологію від фізичної: основні маршрутизатори підключаються за логічною топологією,
а OTN-over-DWDM забезпечує з'єднання на основі фізичної. В результаті, магістральні
маршрутизатори менш завантаженні транзитним трафіком та їх потужність ефективніше
використовується для клієнтських послуг. Крім того, введення ОТN веде до зниження витрат
загальної вартості мережі за рахунок зменшення кількості транзитних маршрутизаторів IP. У той
же час, підтримка ОТN випереджаючого виправлення помилок (forward error correction, FEC),
дозволяє значно зменшити кількість переданих помилок через шум та інші оптичні причини їх
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виникнення, що виникають на високих швидкостях передачі. Це дозволяє провайдерам
підтримувати більш довгі прольоти між ретрансляторами.
Висновки
Таким чином, впровадження технології IP-over-DWDM на опорній транспортній мережі
IP/MPLS завдяки OTN дозволяє підвищити продуктивність мережі шляхом забезпечення
ефективного використання пропускної здатності зі скороченням витрат на реалізацію приватних
ліній клієнтів.
Література
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OTN/DWDMNetworks. In 9th IEEE InternationalWorkshop on IP Operations & Management
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УДК 004.03
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРШРУТИЗАЦИИ ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ В VOIP СИСТЕМЕ
А.В.Соловьев
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: alexander@soloviev.org.ua
Рассмотрены существующие способы маршрутизации голосового трафика в IPсетях. Предложена программная реализация имитационной модели маршрутизации
звонков в системе VOIP связи. Смоделирована работа существующих и новых методов
маршрутизации на основе одинаковых исходных данных.
The existing methods of voice traffic routing in IP-based networks were considered.
Software implementation of simulation model of call routing in VOIP system are proposed. The
existing and new methods of voice calls routing were simulated based on the same source
data.
Ключевые

слова:

Session

Initiation

Protocol,

маршрутизация

по

наименьшей

стоимости, Voice over IP.
Key words: Session Initiation Protocol, Least Cost Routing, Voice over IP.
Введение
Применение существующих способов динамической маршрутизации голосовых вызовов в
VoIP сетях, основанных на LCR (Least Cost Routing – маршрутизация по критерию наименьшей
стоимости) может приводить к перевесу в сторону ухудшения качества при снижении
стоимости. Например, использование способа маршрутизации LCR может негативно сказаться
на качестве связи по ряду направлений, поскольку в погоне за наименьшими тарифами
некоторые операторы могут экономить на качестве предоставляемых услуг[1].
Автором был предложен алгоритм анализа и выбора лучшего провайдера VoIP связи[2,3].
Основное отличие предложенной методики выбора маршрута от существующих на данный
момент – учет параметров качества и стоимости маршрута и выбор оптимального варианта
перед маршрутизацией. Предложенный алгоритм автоматизирует выбор провайдера для
маршрутизации вызова от одного абонента к другому по маршруту, обеспечивающему как
наименьшую стоимость (наименьшую стоимость минуты разговора), так и приемлемое качество
телефонного соединения.
Также стоит отметить принцип учета параметров качества – предлагается учитывать не
только существующие долгосрочные параметры качества, но и краткосрочные изменения этих
параметров. Расчет ASR (Answer Seizure Ratio – отношение числа отвеченных вызовов к
общему

количеству

попыток

вызовов)

и

ACD

(Average

Call

Duration

–

средняя

продолжительность вызова) за определенный период времени и их использование в алгоритме
выбора маршрута позволит системе быстро реагировать на перебои в работе операторов
связи[4].
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коэффициентов при параметрах, по которым происходит сравнение и выбор провайдера,
необходимо промоделировать работу телефонной системы и проанализировать результат
использования предложенных и существующих решений.
Целью статьи является определение адекватности и подтверждение работоспособности
предложенных решений путем исследования, основанного на моделировании предложенного
ранее алгоритма выбора наилучшего канала связи для прохождения голосового вызова из
множества возможных, учитывая различные параметры.
Моделирование маршрутизации
В этом разделе будет рассмотрено моделирование предложенного алгоритма и
рассчитанных коэффициентов на предмет адекватности, и сравнение полученных результатов
с существующими методами маршрутизации.
Наиболее очевидным путем проверки предложенного алгоритма выбора наилучшего
маршрута является его внедрение в уже работающую систему маршрутизации и биллинга
оператора телефонной связи на базе VoIP. Но данный подход, помимо очевидной опасности
остановить работу провайдера непроверенным алгоритмом в случае неудачи, скрывает в себе
еще одну проблему. На результаты работы провайдера до и после внедрения алгоритма будут
влиять множество факторов, основными из которых являются спрос на данное направление в
данный конкретный момент и непостоянные показатели качества у провайдеров более
высокого уровня (предоставляющих услуги провайдеру, на базе которого можно провести
эксперимент). В данном случае мы не сможем получить одинаковую выборку запрашиваемых
абонентом соединений, одинаковые входные данные для работы нашего алгоритма. В случае
различных входных данных полученные результаты не могут быть использованы для
сравнения качества работы алгоритма.
Другим способом проверки предложенных решений есть их программное моделирование.
В данном случае мы сможем при одинаковых входных данных проверить работу системы с
использованием предложенного алгоритма и без него. На базе этих данных можно сделать
выводы об эффективности и необходимости использования данного алгоритма в системах
маршрутизации голосового трафика.
Исходные данные
В качестве исходных данных для исследования были использованы записи CDR по
работе с тремя крупнейшими операторами голосовой связи Украины за один и тот же период
времени, на одно и тоже направление. Звонки распределялись по очереди, для чистоты
эксперимента. Данные были преобразованы в вид трех таблиц p1, p2, p3, которые
соответствуют звонкам через Провайдеров №1, №2 и №3 соответственно. В целях
конфиденциальности и неразглашения персональных данных номера вызываемых абонентов,
номера абонентов, инициировавших вызов, время начала вызова и прочие стандартные поля
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CDR записей будут скрыты, они нам и не понадобятся. Выборка состоит всего из трех
параметров: порядковый номер вызова, успешность вызова и его длительность.
Программное обеспечение для анализа алгоритма и моделирования
маршрутизации голосовых вызовов
Предложенный автором алгоритм выбора провайдера основан на сравнении гибридного
коэффициента Q, рассчитанного для каждого направления по формуле, полученной автором
при оптимизации модели маршрутизации.
Q=50,38432924*Price+6,369977219*ASR+8,452990907*ASR*+0,009819983*ACD+0,059696346*
*ACD*.
Гибкость в предлагаемый алгоритм маршрутизации вносит использование параметров
качества, а именно: ASR* и ACD*, которые учитывают краткосрочные изменения показателей
качества предоставления услуг провайдеров более высокого уровня и позволяют алгоритму
быстрее реагировать на изменения[2,3].
Для

исследования

предлагаемого

алгоритма

было

разработано

программное

обеспечение на языке Matlab. Выбор данного языка обусловлен необходимостью работы с
большими матрицами. Разработанное программное обеспечение позволяет смоделировать
работу системы маршрутизации и биллинга оператора телефонии как с использованием LCR,
так и с использованием предложенного алгоритма. При условии использования одинаковых
исходных

данных,

результатом

работы

программы

будут

доступные

для

сравнения,

полученные после обработки тестовой выборки звонков значения ASR, ACD и средней
стоимости минуты звонка. Описывать алгоритм и предоставлять полный текст программы в
рамках данной статьи не предоставляется возможным ввиду ограничения на размер
публикации. Приведем результаты моделирования, они представляют больший интерес.
Анализ полученных результатов
Первоначально мы рассматривали трех Провайдеров, условно: дорогой, средний и
дешевый.

Теоретически,

предложенный

алгоритм

должен

выбрать

лучшего

из

трех

провайдеров, не сильно увеличив затраты. Далее приведены результаты сравнительных
результатов по каждому из параметров.
Таблица 1. Сравнение результатов моделирования
Максимальное

LCR

Среднее

Минимальное

Полученное

0,056

0,056

0,056

-

Цена $/мин

0,065

0,05

0,057

-

Полученное

172

172

172

-

ACD, сек

160

106

138

-

Полученное

0,753

0,753

0,753

0,753

ASR

0,764

0,718

0,725

0,694
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Сравнение значений ASR. В результативном CDR, полученном после моделирования
работы системы с применением предложенного алгоритма, значение ASR выше, чем
минимальное значение ASR на 7,82%, а чем смоделированное с использованием LCR на
4,53%. Значение ASR результативное ниже значения ASR максимального (у самого дорогого
провайдера) на 1,47%.
Сравнение значений AСD. Значение ACD при использовании предложенного алгоритма
значительно превышает первоначальные значения, как полученные при использовании LCR,
так и максимальные. Именно на этом примере можно убедиться в корректности работы
алгоритма, в частности, использования ASR* и ACD*. Без учета краткосрочного изменения
показателей качества, ACD не мог бы быть выше максимально значения ACD (у самого
дорогого провайдера).
Сравнение значений стоимости. Стоимость минуты трафика в результативном CDR
составляет $0,056 за минуту разговора. Полученная стоимость является более высокой, чем
при использовании LCR, но значительно ниже, чем у самого дорого провайдера (на 13,16%),
притом, что показатели качества результативного CDR являются сопоставимыми с наиболее
дорогим провайдером или выше.
Выводы
Описанные выше результаты свидетельствуют о работоспособности предложенного
алгоритма выбора наилучшего провайдера. Его использование дает средний рост показателей
качества на 11% при стоимости минуты разговора, сопоставимой со средней. Следует
отметить, что рост показателей качества напрямую влияет на прибыль оператора связи. Рост
показателя

ASR

подразумевает,

что

количество

успешных

вызовов

стало

больше,

следовательно, упущенной прибыли меньше. ACD показывает среднюю тарифицируемую
продолжительность звонка, следовательно, значение в поле billseс в CDR будет больше, и на
количество необходимых пользователю звонков будет приходится большее количество
тарифицируемых секунд. При росте ACD на 20%, росте ASR на 3,6% и росте стоимости на
0,53%, как в нашем случае, рост выручки оператора будет составлять 18%.
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УДК 004.7
ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНЫХ СЕТЕЙ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИИ Wi-Fi
Инь Чень Лянь
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: 254771778@qq.com
В статье представлены результаты аналитических исследований особенностей
эволюции публичных сетей беспроводного доступа на основе технологии Wi-Fi.
Проанализированы подходы к решению проблемы интеграции с сетями мобильной
связи.
The article presents the results of analyzes features of the evolution of public wireless
access networks based on technology Wi-Fi (Hotspots). Some approaches connected with
solution of problem of integration with mobile networks were analyzed.
Ключевые слова: безопасность соединения,беспроводный доступ, роумінг.
Key words: connection security, wireless access, roumіng..
Вступление
В данной работе будем называть сети Hotspot («горячая точка») аналогичным по
содержанию названием – «зоны беспроводного доступа» (ЗБД). Для выявления проблем
организации и функционирования таких сетей проанализируем современные подходы к
организации беспроводных информационных сетей с применением технологий Wi-Fi

и

тенденции их развития.
ЗБД на основе технологии Wi-Fi получили широкое распространение как самостоятельное
средство для предоставления определенных телекоммуникационных услуг. Но, в связи с
развитием

систем

мобильной

связи

и

возросших

требований

к

скорости

передачи

информационных потоков возникла новая концепция развития функционирования ЗБД. Эта
концепция состоит в том, что ЗБД должны стать дополнением к системам мобильной связи
третьего и четвертого поколений, обеспечивая разгрузку базовых станций мобильных сетей в
местах скопления большого количества абонентов, обеспечивая надежное покрытие в
отдельных местах путем создания микросот с Wi-Fi доступом, создания альтернативных
каналов доступа к информационным ресурсам для обеспечения требуемого качества
предоставления высокоскоростных информационных услуг.
В связи с указанной концепцией развития ЗБД возникает проблема их интеграции с
сетями мобильной связи. Проблема интеграции состоит из нескольких задач, пути и
возможности решения которых являются предметом проведенных исследований.
Для выполнения возложенных на них задач ЗБД обеспечивать:
− возможность предоставлять услуги высокоскоростного доступа достаточно большому
количеству абонентов

одновременно, поддерживая

требования относительно

предоставления услуг;
− надежный ААА-сервис и бухгалтерское обслуживание предоставляемых услуг;
− внутрисетевой и межсетевой роуминг;
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− надежную защиту информационных потоков от несанкционированного доступа.
Общая характеристика и принципы функционирования беспроводной публичной
сети доступа
Сети ЗБД относятся к беспроводным сетям класса PWLAN (Public Wireless LAN),
работающим по технологии 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) в диапазонах частот 2.4ГГц и 5ГГц.
Спецификация 802.11ac обеспечивает наибольшую скорость передачи данных, но возможность
и целесообразность применения этой технологии для построения ЗБД требует дополнительных
исследований. Основное назначение сетей PWLAN состоит в предоставлении публичного
доступа к различным информационным (в настоящее время это в основном Интернет)
абонентам в местах общего пользования, например, в аэропортах, вокзалах, отелях,
студенческих городках, кафе, городских зонах отдыха и т.п.
Сеть ЗБД обычно оснащена одним или несколькими устройствами беспроводного доступа
– Access Point (AP), рис.1. Зона действия точки доступа составляет от нескольких десятков
метров, например, в кафе, а в аэропортах до несколько сот метров..
В общем случае для организации ЗБД точка доступа подключается к провайдеру,
используя один из стандартных способов: технологию ADSL, 3G, 4 G или локальную сеть Fast
Ethernet.
Зона
беспроводного
доступа (Хот
Спот)

Смарт
фон

Интернет

Провайдер

Точка
доступа

ПК

КПК

Рис.1. Упрощенная схема публичной сети беспроводного доступа
Вследствие возможности перемещения, а также роуминга, пользователи ЗБД являются
подвижными абонентами, а сами сети относятся также к классу подвижной связи. Несмотря на
сходство технических процедур по обеспечению подвижности абонента в сетях мобильной
связи и сетях ЗБД требования к мобильности существенно различаются. Мобильность в сетях
мобильной

связи

подразумевает

наличие

непрерывных

зон

покрытия

значительной

протяженности (десятки и сотни километров), в сетях ЗБД она ограничена небольшими
территориями.
В зависимости от примененной технологии беспроводной публичной сети для ее
организации требуется определенный набор аппаратно-программных средств. Комплекс
технических средств, должен содержать несколько функциональных узлов, например в
минимальной конфигурации, точки доступа, принтер, шлюз. В случае коммерческой сети в
состав технических средств, следует ввести сервер авторизации пользователей, систему
тарификации и бухгалтерского учета.
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Публичные беспроводные сети могут быть гостевыми (с бесплатным доступом) или

коммерческими.

Гостевые

сети

ориентированы

на

повышение

имиджа

организации,

предоставляющей услуги доступа к информационному пространству. Коммерческие сети
ориентированы на получение прибыли от предоставления информационных услуг, что
определяет необходимость наличия надежного сервиса Аутентификации, Авторизации,
Аккаунтинга (AAA-сервис) и биллинга.
Для

поддержания

межсетевого

роуминга

к

составу,

функциям

и

протоколам

взаимодействия компонент сети, реализующих беспроводный доступ в ЗБД, возникают
специальные требования, определяющие их взаимную совместимость. Такие требования
определены в разработанном корпорацией Intel протоколе IRAP (International Roaming Access
Protocols) [2].
Особенности межсетевого взаимодействия зоны беспроводного доступа при
обеспечении роуминга
Возможны несколько решений по организации роуминга для абонентов ЗБД. Рассмотрим
одно из них. Для обеспечения AAA (Authentication, Authorization and Accounting) коммерческого
уровня и межсетевого роуминга международный альянс Wi-Fi Alliance рекомендует к
применению схему построения ЗБД. В предложенной схеме обслуживаемый абонент
подключается к Сети доступа (Гостевая сеть) учетная информация об абоненте находится у
провайдера Домашней сети, роуминговым посредником является расчетный центр (INT).
В составе Гостевой сети могут быть выделены устройство доступа Access Point (AP),
контроллер доступа Access Controller (АС), Web-сервер, сервер аутентификации, авторизации и
аккаунтинга ААА-V.
Домашняя сеть может принадлежать любому любой сервис провайдеру, в том числе,
проводной Интернет провайдер, беспроводный провайдер WISP, оператор телефонной связи,
оператор мобильной связи, имеющий собственную базу абонентов, то есть имеющий
договорные или другие обязательства перед своими абонентами о предоставлении услуги ЗБД.
Для организации межсетевого роуминга необходимо, чтобы между всеми провайдерами
Домашних сетей и всеми провайдерами Гостевых сетей было заключено роуминговое
соглашение. Заключение прямых роуминговых соглашений между всеми провайдерами можно
просто реализовать только в случае, если число участников роуминговых соглашений невелико.
Данная схема широко применялась на начальном этапе становления сетей ЗБД. С ростом
количества участников роуминговых соглашений такая схема становится громоздкой и
неэффективной, поскольку каждому провайдеру Домашней сети приходится непосредственно
взаимодействовать c тысячами сетей ЗБД по всему миру.
Упростить процесс обеспечения межсетевого роуминга можно, если каждый провайдер
Гостевой сети и каждый Провайдер домашней сети должен заключить договора на
обслуживание с роуминговым посредником - расчетным центром (INT).
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Безопасность беспроводных подключений
Абонент может подключиться к сети ЗБД через устройство доступа AP используя один из
двух методов доступа:
1) универсальный метод доступа UAM;
2) защищенный метод доступа Wireless Protected Access (WPA) или WPA2, используемых
вместо устаревшего метода WEP шифрования.
Универсальный метод доступа Universal Access Method (UAM) – это рекомендуемый Wi-Fi
Alliance

незащищенный

метод

аутентификации,

авторизации

и

аккаунтинга

абонента,

оснащенного Wi-Fi, поддержкой протокола TCP/IP и Web броузером, для доступа в
беспроводную сеть стандарта IEEE 802.11a/b/g/n.
UAM также предусматривает возможность использования для доступа в сеть так
называемого Смарт клиента – Smart Client. Такой клиент помимо Web броузера имеет
программное обеспечение, предоставляющее абоненту дополнительные возможности по
упрощению и усовершенствованию процедуры доступа.
Метод доступа WPA базируется на протоколе защищенного доступа в сеть по стандарту
аутентификации IEEE 802.11x, предполагающего аутентификацию абонентского терминала, а
не абонента-пользователя. В настоящее время принят стандарт 802.11i, известный как WPA2.
Доступ по протоколу WPA/WPA2 в отличие от UAM предусматривает установку у абонента
специализированного ПО. При доступе в ЗБД в настоящее время рекомендуется использовать
удовлетворяющий 802.11x/i метод PEAPv2/EAP-MSCHAPv.2 аутентификации. В ближайшей
перспективе также будет широко применяться метод аутентификации на основе, используемой
в мобильной связи SIM карты EAP-SIM. Для этого ноутбуки, карманные компьютеры (КПК) и
другие портативные устройства будут оснащаться гнездами для SIM карт (устройствами чтения
SIM карт).
При использовании метода PEAP организуется защищенный по стандарту 802.11x
(802.11i) туннель, через который передается аккаунтинговая информация и через который
абонент может безопасно указать свои банковские реквизиты и другую конфиденциальную
информацию.
Выводы
Зоны беспроводного доступа (ЗБД) использующие технологию Wi-Fi получают в
последнее время стремительное развитие как составляющие интегральных сетей мобильной
связи.
Использование ЗБД совместно с сетями мобильной телефонии с одной стороны
приводит к усложнению инфраструктуры межсетевого взаимодействия, с другой – расширяет
возможности по предоставлению информационных услуг требующих высокоскоростной
передачи данных, повышает надежность и качество телекоммуникационных услуг.
Доступ к беспроводной сети ЗБД по протоколу WPA/WPA2 обеспечивает надежную
защиту информации благодаря организации туннельного соединения.
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УДК 621.3
ПРОБЛЕМИ РОЗГОРТАННЯ МЕРЕЖ МОБІЛЬНОГО ШИРОКОСМУГОВОГО ДОСТУПУ ЗА
ТЕХНОЛОГІЄЮ LTE
О.А. Олар
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: olga_olar@ukr.net
Впровадження перспективних інформаційних технологій та методів автоматизації є
одним

з

найактуальніших

завдань

сьогодення.

Розвиток

інфраструктури

широкосмугового доступу до Інтернету на базі створення високошвидкісних мереж
четвертого покоління є задачею актуальною та перспективною.
Для рядового користувача 4G основні переваги цілком очевидні: по-перше, висока
швидкість передавання даних, по-друге, малий час відклику, а по-третє, телефон буде
працювати навіть в зоні дії подавлювача стільникових телефонів, адже частоти 4G
значно вище загальноприйнятих GSM частот (2500 – 2700 МГц у 4G, проти 900 – 1800 МГц у
GSM). Але розгортання за технологією повинно бути зроблено правильно і в рамках
бюджету,

перевізники

повинні

також

збалансувати

витрати

і

ризики

відносно

довгострокових вигод, пов'язаних з впровадженням нової технології.
Since its inception in 2004, LTE has become the fastest-developing system in the history
of mobile communication. Now accepted as the global standard for the fourth generation of
mobile broadband (4G), it is supported by all major players in the industry. From the very first
commercial rollout in late 2009, the number of people with access to LTE has soared from zero
to more than 400 million, with 40 live LTE networks in 124 countries (as at January 2015).
Successful global mobile standard is as much about developing an ecosystem as it is about
developing advanced technology.
Launching a wireless network like LTE requires the consideration of many factors. It is
not only about being the first to market, deployment must be done right and within budget. Not
only is evolving technology making network installations more difficult, carriers must also
balance costs and risks against the long-term benefits associated with adopting new
technology. As part of this equation, would-be adopters need to understand available best
practices for mitigating the risks that a company the process of maximizing capacity and
bandwidth.
Ключові слова: стільникові мережі зв’язку, базова станція, технологія LTE, вимоги
користувачів.
Key words:

LTE, mobile broadband, rollout, deployment, mobile standard, bandwidth,

capacity, technology.
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Вступ
Потреби мобільних користувачів ростуть так стрімко, що існуючих мереж, покоління 4G,

яке успішно закріпилося в лідерах надання послуг зв'язку, за ними не угнатися, в той час, як
сучасні технології широкосмугового доступу здатні їх задовольнити. Екосистема LTE ще
недостатньо дозріла і багато аспектів переходу до четвертого покоління мобільного зв'язку
потребують додаткового опрацювання.
Впровадження за технологією LTE
Мережі LTE дозволяють впровадити ряд перспективних програм, які скрутні або навіть
неможливі на мережах попередніх поколінь - «розширені мультимедійні послуги» (Rich
Communication Service, RCS), широковещательное потокове мовлення eMBMS, LTE-Direct,
додатки у сфері громадської безпеки та ін. Разом з тим, для виведення таких додатків на ринок
його учасникам належить вирішити ряд принципових питань. Проблеми, які виникають при
розгортанні мереж LTE:
-

стандартизація послуг передавання голосу в мережах LTE,

-

гармонізація спектра в різних країнах для надання послуг у роумінгу,

-

інтеграція обов'язкових сервісів громадської безпеки,

-

окупність інвестицій в інфраструктуру 4G,

-

перспективи розвитку стандарту LTE,

- недолік апаратів (телефонів, планшетів, іншого обладнання), здатних працювати в
мережах 4G, які споживають значну кількість енергії,
Різні технологічні режими
Одна з головних переваг технології LTE - можливість використовувати широкий діапазон
частот - обернулася для учасників ринку великими проблемами. LTE підтримує кілька десятків
робочих діапазонів і два технологічних режима - дуплексний з частотним розділенням (FDD) і
дуплексний з тимчасовим поділом (TDD) каналів. Різні оператори в межах однієї країни (або в
різних країнах) впроваджують різні варіанти LTE, виходячи з місцевих умов завантаженості
радіочастотного спектру та приписів регулятора. У цьому мультичастотним хаосі забезпечення
безшовного роумінгу для абонентів стає найскладнішим, а часом нездійсненним завданням, бо
виробники терміналів не випускають пристрої з підтримкою декількох діапазонів частот і
режимів LTE - FDD і TDD. Прикладом є планшети iPad3 з підтримкою LTE, вони орієнтовані
головним чином на американський ринок, і їх власники в Росії не зможуть підключитися до
мереж 4G вітчизняних операторів.
Передавання голосу
На січень 2015 року 38 компаній пропонують на світовому ринку 558 терміналів для
роботи в мережах LTE, і переважна більшість з них - це модеми, маршрутизатори, фемтосоти,
ноутбуки та планшети для бездротового доступу в Інтернет та інших послуг, орієнтованих на
передавання даних. Тільки 84 моделі з наявних на ринку пристроїв - смартфони. Але голосовий
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трафік по мережах LTE не всі вони можуть передавати. З точки зору LTE мережі, голос - всього
лише одна з функцій передавання даних. Але на відміну, наприклад, від сторінок інтернету,
передавання голосу пред'являє жорсткі вимоги до якості мережі. Суть вимог - наявність певних
порогів по втратах і затримок пакетів. При цьому, якість повинна бути наскрізне, на всьому
шляху проходження пакетів - а це: радіо підсистема, PS Core, транспорт. Переклад голосу в
пакетну мережу робить хендовер в 2G / 3G мережі непотрібним - якщо абонент зареєстрований
в LTE мережі та інфраструктура оператора підтримує VoLTE, дзвінок буде оброблений в мережі
LTE.
Економічні аспекти впровадження LTE
І все ж головна перешкода на шляху до масового впровадження LTE - відсутність
гарантій повернення інвестицій, оператори вже добудували мережі третього покоління, але не
всі встигли виправдати вкладення в них. Оператори розгортають дорогу інфраструктуру LTE,
але не отримають суттєвої віддачі від неї. І значна частина виручки від послуг передавання
даних формується в мережах 3G, трафік передавання даних в мобільних мережах росте по
експоненті і обсяг споживання даних в мобільних мережах прагне до обсягу споживання
абонентами фіксованих мереж. Оператори змушені рахуватися з цією тенденцією. Тому перехід
до LTE продиктований не економічною доцільністю, це вимушений відповідь на запити
користувачів, що вимагають збільшення швидкості доступу і безлімітних тарифів на мобільний
передавання даних. LTE також буде черпати доходи в таких сегментах, як мобільна
телемедицина, мобільне ТБ, мобільні ігри, нарешті, в сегменті фіксованого доступу.
Варто відзначити, що економічна доцільність використання LTE-технологій для трансляції
телеканалів, що могло б стати альтернативою мережам наземного цифрового телемовлення,
поставлена під сумнів. На думку експертів Європейської мовної спілки (EBU), вартість доставки
контенту в LTE-мережах може виявитися істотно вище вартості звичайної системи дистрибуції
ТВ-контенту.
Фіксований доступ
Негативно позначається досить низький відсоток фіксованого доступу до Інтернету,
обумовлений географічними особливостями країни, економічними проблемами деяких регіонів.
Наприклад, відсутність розвиненої інфраструктури - серйозна перешкода для популяризації 4Gмереж, оскільки без оптичних ліній зв'язку не вийде в достатньому обсязі реалізувати наявні
можливості сучасної технології. Тобто першокласний сервіс оператори компаній в силах
забезпечити за умови підключення виключно всіх базових станцій до каналу, котрий володіє
швидкістю не менше 0,1 Гбіт/с. До речі, зазначений недолік тягне за собою питання про
важливість зростання точок виходу в Інтернет з провайдерами.

OFDM
По відношенню до систем, що використовують модуляцію єдиної носійної, системи з
OFDM є менш стійкими до погіршення деяких параметрів, а саме: мають підвищену чутливість

ELCONF-2015, http:// http://elconf.ieee.org.ua/

274
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2015»е

до відхилення частоти несної або її зміщення (у тому числі зсуву частоти за рахунок
Доплерівського зсуву частоти), а також чутливі до зменшення запасу по потужності. Запас по
потужності відповідає величині відношення пікової потужності до середньої (коефіцієнта PAPR).
Висновки
Розвиток 4G дозволяє користувачам вільно спілкуватися один з одним, використовувати
широкосмуговий зв'язок та завантажувати файли на високій швидкості в будь-який час, в будьякому місці. Але по іншу сторону технології лежить велика кількість перешкод, які потребують
вирішення багатьма спеціалістами: проблеми із технологічними режимами, розгортанням
мережі, інфраструктурою, доступністю частот, економічні проблеми.
Важливим чинником, що сприяє впровадженню 4G/LTE є потреба використання цієї
системи не тільки у сфері

мобільного зв'язку, але й у сферах дистанційного навчання,

управління транспортом, охорони та забезпечення порядку в суспільстві
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